
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATIE BREDE SCHOOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Ridderkerk 
Afdeling Sturing en Beleid 

September 2011  



 

 2 

  
 
 
 

§ 1  De brede school in Nederland. Achtergrond en ontwikkelingen............................... 3 

§ 1.1 Achtergrond van de brede school ............................................................................. 3 

§ 1.2  Landelijke ontwikkeling............................................................................................. 3 

§ 2 Geschiedenis en achtergrond Brede School Ridderkerk........................................ 5 

§ 3  Stand van zaken Brede School Ridderkerk.............................................................. 7 

§ 3.1 Algemeen ..................................................................................................................... 7 

§ 3.2 Brede scholen per wijk.................................................................................................. 7 
 
§ 3.2.1 Brede School Slikkerveer ...................................................................................... 7 
§ 3.2.2 Brede School Bolnes............................................................................................. 7 
§ 3.2.3 Brede School Oost ................................................................................................ 8 
§ 3.2.4 Brede School Rijsoord........................................................................................... 8 

§ 3.3 Coördinatiefunctie..................................................................................................... 8 

§ 3.4 Combinatiefunctionarissen ....................................................................................... 9 

§ 3.5 Deelname aan activiteiten ........................................................................................ 9 

§ 3.6 Oordeel Stuurgroep Brede School Slikkerveer ......................................................... 9 

§ 4 Inhoudelijke toetsing aan het gestelde kader ........................................................ 11 

§ 5 Financieel kader en overige inbreng van de partners........................................... 13 

§ 6 Conclusies en aanbevelingen................................................................................. 14 

§ 6.1 Conclusies.................................................................................................................. 14 

§ 6.2 Aanbevelingen............................................................................................................ 15 



 

 3 

§ 1  De Brede School in Nederland. Achtergrond en 
ontwikkelingen  
 

§ 1.1 Achtergrond van de Brede School 

De toegenomen diversiteit in de samenleving, de veranderende waarden en normen, 
secularisatie, individualisering en dergelijke hebben er aan bijgedragen dat de 
sociale binding in buurten en wijken, vooral in de steden, is afgenomen. Een 
afspiegeling daarvan is in scholen te zien. Het is niet meer vanzelfsprekend dat wat 
er op school met kinderen gedaan wordt in het verlengde ligt van hoe er in de buurt 
met kinderen wordt omgegaan. Als gevolg van deze maatschappelijke veranderingen 
is langzamerhand het besef gegroeid dat de school de taak waar zij voor staat niet 
meer alleen kan vervullen. Scholen zijn partners gaan zoeken die hen bij kunnen 
staan. Organisaties zoals welzijnswerk, gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, 
sportverenigingen en instelling voor kunst en cultuur zijn in en rond de school een 
bijdrage gaan leveren aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen. 
Ook de relatie tussen school en ouders staat volop in de aandacht. Ouders 
verwachten van de school dat er niet alleen goed onderwijs gegeven wordt, maar dat 
de school ook een bijdrage levert in de opvoeding.  

Er zijn drie opvoedingsomgevingen te onderscheiden: de omgeving, de school en het 
gezin. Het nut van de Brede School zal vooral moeten blijken uit het verkleinen van 
de discrepantie tussen de verschillende opvoedingsomgevingen, in het belang van 
de ontwikkelingskansen van kinderen.  

 

§ 1.2  Landelijke ontwikkeling 

In de afgelopen tien jaar is de brede school een begrip geworden. In 2007 waren er 
in het primair onderwijs 969 brede scholen (Oberon, 2007). Op lokaal niveau heeft 
'de brede school' uiteenlopende invullingen en verschijningsvormen. In de brede 
school werken verschillende organisaties met elkaar aan het vergroten van 
ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Soms zijn deze organisaties onder één 
dak gehuisvest. Dit vergemakkelijkt de samenwerking. 

In de brede school komen verschillende beleidsterreinen samen, zoals onderwijs, 
welzijn, jeugdbeleid, sociaal beleid en gezondheidsbeleid. Brede school heeft 
hiermee een naam gegeven aan concretiseringen van integraal jeugd- en 
onderwijsbeleid.  

In het algemeen kan gesteld worden dat Brede Scholen vanuit 3 doelstellingen 
worden opgezet: 

1. Ontwikkelingskansen verbeteren en achterstanden voorkomen.  
2. Vrijetijdsaanbod en opvang verbeteren. Kinderen wordt na schooltijd een 

veilige plek geboden met een zinvolle tijdsbesteding. 
3. Sociale cohesie en veiligheid stimuleren.  
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Thema’s die spelen rondom de Brede School zijn de verlengde schooldag, 
multifunctionele accommodaties, nieuwe schooltijden, onderwijsachterstanden en 
ontwikkelingskansen, integrale kindcentra, ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, combinatiefuncties en ouderbetrokkenheid.  

Welzijnsinstellingen zijn in het merendeel van de gemeenten actief betrokken bij de 
ontwikkeling van brede scholen. In toenemende mate gaan instellingen uit de 
zorgsector (GGD en Thuiszorg) deel uit maken van brede scholen. Daarbij gaat het 
vooral om consultatiebureaus, schoolartsen en (school)maatschappelijk werk. Van de 
culturele instellingen is de bibliotheek de meest actieve partner.  

Muziekscholen blijven hier nog enigszins bij achter. De actieve participatie van 
sportverenigingen is nog beperkt. Dat is opvallend gezien de groeiende rol van sport 
in de programmering van brede scholen.   

De inhoudelijke samenwerking tussen scholen en instellingen is voor de meeste 
gemeenten het belangrijkste kenmerk van de Brede School. Daarnaast zijn 
kenmerken als een breed en samenhangend aanbod, huisvesting van voorzieningen 
onder één dak en multifunctioneel ruimtegebruik van belang. In geval van 
multifunctionele accommodaties zijn vrijwel altijd de basisschool en de 
peuterspeelzaal van de partij en vaak ook de kinderopvang. 
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§ 2 Geschiedenis en achtergrond Brede School 
Ridderkerk 
 
 
De visie op de Brede School Ridderkerk is vastgelegd in het Visiedocument dat in 
maart 2007 in opdracht van de gemeente Ridderkerk is opgesteld door Hopman 
Andres Consultants (www.learidderkerk.nl). De doelstelling was om in 2010 
tenminste 3 brede schoolinitiatieven te hebben in Ridderkerk.  
 
De Brede School in Ridderkerk heeft twee hoofddoelstellingen: 

a) het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar 
op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien, en 

b) het tot stand brengen c.q. stimuleren van een sociaal samenhangende en 
actieve wijk. 

 
Bij de Brede School Ridderkerk gaat in eerste instantie om het netwerk en de 
activiteiten en niet om gebouwen, nieuwbouw en multifunctionele accommodaties, 
waar het begrip brede school ook wel eens voor gebruikt wordt.  
 
De eerste Brede School in Ridderkerk startte in 2007 in de wijk Slikkerveer. In de 
zomer van 2008 werd een eerste tussenevaluatie opgesteld door de Stuurgroep 
Brede School Slikkerveer (www.learidderkerk.nl). Naar aanleiding van deze evaluatie 
stelt de gemeente middelen beschikbaar voor de coördinatiefunctie.  
 
De gemeente Ridderkerk vervult als partner een stimulerende en 
voorwaardenscheppende rol, maar is geen trekker bij de totstandkoming. Om haar 
rol uit te kunnen voeren heeft het college op 21 april 2009 een toetsingskader 
vastgesteld. Het toetsingskader bestaat uit 8 criteria die vooral gericht zijn op het 
samenwerkingsproces en het vastleggen van afspraken:  
 

1. Er moet een pedagogische visie zijn, de brede ontwikkeling van het kind 
staat centraal,  

2. Structurele multidisciplinaire samenwerking tussen scholen en minimaal 
twee andere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en/of sport, 

3. Aan de randvoorwaarden voor samenwerking tussen partners is voldaan, 
4. Er is een ondertekende intentieverklaring, 
5. Er is een werkplan en een begroting, 
6. Huisvesting: geschikte en beschikbare ruimte,  
7. Aansluiting bij de maatschappelijke opgave (behoefte) uit de wijk en de 

ontwikkelingsvisie op de wijk, maatwerk in de wijk, 
8. Evaluatie en monitoring, zichtbaar maken van de resultaten. 

 
Zie bijlage 1 voor de uitgebreide uitwerking van het toetsingskader.  
 
Aan de hand van deze 8 criteria kan het college in de evaluatie toetsen of aan de 
verwachtingen is voldaan. Ambtelijk worden de criteria gebruikt om als partner te 
sturen naar het juiste resultaat. Tevens is aangegeven dat in de toekomst meer 
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gebruik zou kunnen worden gemaakt van gegevens uit de jeugdmonitor, de 
veiligheidsmonitor, het leerlingvolgsysteem van scholen etcetera.  
 
Op 11 november 2009 heeft het college besloten dat de gemeente alleen via de 
bekostiging van de coördinatoren budgettair een structurele rol heeft in de uitrol van 
de brede scholen. Ook heeft het college toen besloten om organisaties als Stichting 
ToBe, de bibliotheek en Sport&Welzijn in de jaarlijkse subsidie aan te laten geven 
welke activiteiten zij in het kader van de brede school ondernemen en welk budget 
daarbij hoort. Sindsdien is dat bij de Bibliotheek en Stichting ToBe gebeurd, bij 
Stichting Sport en Welzijn (nog) niet.  
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§ 3  Stand van zaken Brede School Ridderkerk 
 

§ 3.1 Algemeen 
 
In deze evaluatie wordt teruggekeken op 4 jaar Brede School Ridderkerk. De basis 
van deze evaluatie wordt gevormd door het verantwoordingsverslag ‘Stand van 
zaken Brede School Ridderkerk’ dat is opgesteld door de coördinator Brede School 
en begin 2011 besproken met de Stuurgroep Brede School Slikkerveer 
(www.learidderkerk.nl).  
 
De doelstelling om in de periode 2006-2010 drie Brede Scholen te realiseren in 
Ridderkerk is gehaald. Er zijn 3 formele Brede Scholen gestart, namelijk in 
Slikkerveer, in Bolnes en in Oost. In de praktijk is ook in Rijsoord een Brede School 
gestart. Ook in Drievliet werken de obs De Botter en cbs De Wingerd samen aan een 
naschools activiteitenprogramma, samen met de combinatiefunctionaris voor 
Drievliet. 
 
Alle partijen bij de Brede School erkennen de geformuleerde visie en hebben 
hiervoor een intentieverklaring ondertekend bij de start van de Brede School.  
 
Kernwaarden in de intentieverklaring zijn: 
 

a. Kind centraal 
b. Pedagogische visie 
c. Verbinding tussen de Brede Schoolpartners 
d. Integratie bedrijven en organisaties 
e. Iedere partij is gelijk 
f. Maatwerk in de wijk 
g. Veiligheid en geborgenheid 
h. Een leven lang leren 
i. Doorgaande ontwikkelingslijn 

 

§ 3.2 Brede Scholen per wijk 
 

§ 3.2.1 Brede School Slikkerveer 
Deze Brede School draait inmiddels 4 jaar. Het is goed te merken dat deze Brede 
School het langste draait. Er is een zeer divers aanbod van activiteiten. Naast 
professionele aanbieders van activiteiten (To Be, SenW, Bibliotheek), worden ook 
activiteiten verzorgd door de Harmonie Slikkerveer en de Molukse Moskee.  
 

§ 3.2.2 Brede School Bolnes 
Deze Brede School draait inmiddels bijna 2 jaar. Het eerste activiteitenaanbod is 
gerealiseerd in 2010. De activiteiten worden vooral door de professionele aanbieders 
verzorgd en vinden op diverse plaatsen in de wijk plaats. Er is een stijgende lijn in het 
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aantal deelnemers, waardoor er extra inspanningen moesten worden gedaan om alle 
aanmeldingen te kunnen honoreren.  
 

§ 3.2.3 Brede School Oost 
Begin 2010 is er een start gemaakt met de Brede School Oost. Bij deze Brede 
School ligt de nadruk sterk op de sociale cohesie in de wijk Oost. Opvallend was 
bijvoorbeeld dat er veel wijkpartners (zoals politie, woningcorporatie) vanaf het begin 
aanwezig zijn geweest bij de bijeenkomsten. Een ander opvallend punt is het contact 
met de verenigingen. De combinatiefunctionaris biedt samen met verenigingen 
activiteiten aan voor de jeugd uit Oost. Een bijzonder project was een 
combinatieproject waarbij diverse partners samen hebben gewerkt aan een musical. 
Een groep van 120 kinderen heeft samen gewerkt aan decors, kleding en de 
uiteindelijke musicaluitvoering voor de buurt. Ook is er door het buurtopbouwwerk en 
de bibliotheek samen een activiteit georganiseerd voor kinderen uit een specifieke 
straat (met specifieke sociale problematiek).  
 

§ 3.2.4 Brede School Rijsoord 
In Rijsoord is geen formele Brede School (er is geen intentieverklaring en geen 
subsidie vanuit de gemeente Ridderkerk), maar doordat de combinatiefunctionaris de 
samenwerking in de wijk stimuleert en er veel vraag is naar activiteiten, is er in 
Rijsoord toch spontaan een soort Brede School van de grond gekomen vanuit de 
behoefte aan naschoolse en vakantieactiviteiten. Omdat er in Rijsoord weinig 
verenigingen zijn en veel jongere kinderen nog niet zelf de wijk uitgaan, speelt de 
Brede School een belangrijke rol bij het naschoolse activiteitenaanbod en in de 
schoolvakanties. Vooral in de meivakantie en herfstvakantie werden hoge 
deelnemersaantallen gehaald (300 tot ruim 400 (niet-unieke) deelnemers). De 
gemeente heeft waardering voor dit initiatief.   
 

§ 3.3 Coördinatiefunctie 
Sinds 2009 verleent de gemeente een subsidie voor de coördinatiefunctie. Deze was 
in eerste instantie opgebouwd uit € 30.000 op jaarbasis voor de Brede School 
Slikkerveer. Inmiddels is dat opgehoogd met € 30.000 voor de Brede School Bolnes 
en € 25.000 voor de Brede School Oost (in totaal € 85.000).  
 
De coördinatiefunctie bestaat uit de volgende taken: 

 Stimuleren van Brede School ontwikkeling, betrekken van (nieuwe) 
partners,  

 Voorzitten en ondersteunen van de programmagroepen per brede school, 
 Stimuleren nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, 
 Afstemmen, verbanden leggen, signaleren.  
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§ 3.4 Combinatiefunctionarissen1 
In de Brede School zijn 4 combinatiefunctionarissen actief. Zij zijn de schakel tussen 
kinderen, scholen, verenigingen en bibliotheek. Waar de coördinator vooral zorgt 
voor afstemming op meer strategisch of overkoepelend niveau, zorgt de 
combinatiefunctionaris voor de verbinding op meer praktisch of activiteitenniveau. 
Daarnaast verzorgen de combinatiefunctionarissen zelf ook activiteiten.  
 

§ 3.5 Deelname aan activiteiten 
De deelname aan activiteiten is de laatste schooljaren spectaculair gegroeid. Steeds 
vaker lopen de Brede Scholen er tegenaan dat er meer aanmeldingen zijn voor 
activiteiten dan plaatsen. Vaak wordt er met wat improvisaties nog een mouw 
aangepast, maar eigenlijk is er een structurele uitbreiding van het activiteiten aanbod 
nodig. Tot nu toe zijn de activiteiten kosteloos voor de deelnemers.  
 
Hieronder de deelnemersaantallen voor zover bekend (opgave van Stichting Sport 
en Welzijn):  
 
Aantal deelnemers 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011* 
Brede School Slikkerveer 325 458 427 272 
Brede School Bolnes   100 110 
Brede School Oost   175 484 
Brede School Rijsoord    63 183 
Brede School Rijsoord 
(vakantieprogramma) 

  240 424 

Totaal Ridderkerk 325 458 1.005 1.473 
 
* De cijfers voor het schooljaar 2010-2011 zijn tot en met 31 december 2010.  
  
Bij deze cijfers moet nog wel worden opgemerkt dat er geen duidelijkheid is over de 
telsystematiek, maar dat het hoogwaarschijnlijk niet-unieke deelnemers zijn en dat 
het waarschijnlijk is dat activiteiten die uit meerdere bijeenkomsten bestonden per 
bijeenkomst zijn meegeteld.  
 

§ 3.6 Oordeel Stuurgroep Brede School Slikkerveer2 
Het oordeel van de stuurgroep is positief. De Brede School is niet meer weg te 
denken uit de wijk. In elke wijk is een actief netwerk ontstaan waarbij het kind 
centraal staat, waarin door samenwerking grote winst is behaald. Scholen geven aan 
dat er meer samenwerking in de wijk is ontstaan, dat kinderen van verschillende 
scholen met elkaar in aanraking komen en samen actief zijn. De verenigingen zijn 
                                                   
1 Ridderkerk heeft in 2010 en 2011 4 combinatiefuncties (3,6 fte). Stichting Sport en Welzijn treedt op 
als werkgever. Eén functie wordt ingezet op het gebied van cultuur en de overige op het gebied van 
sport. De combinatiefuncties zijn niet volledig ten behoeve van de brede school, maar worden wel 
veelvuldig ingezet ten behoeve van de brede school. Het betreft een cofinanciering, waarbij de 
gemeente 60 procent betaald (in 2011 € 101.604) en het rijk 40 procent (in 2011 € 67.736). Het aantal 
combinatiefuncties wordt in 2012 uitgebreid tot 5,6 fte.   
2 De Stuurgroep Brede School Slikkerveer is in 2007 gestart en bestaat uit de directeur van Sport & 
Welzijn (toen nog de directies van SRS en Dynamiek), de directeur van Stichting ToBe, de directies 
van CNBS De Regenboog en Obs De Reijer en de gemeente Ridderkerk.  
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actief betrokken bij de Brede School. In Slikkerveer is bij de beweegmonitor gebleken 
dat kinderen 25 procent meer zijn gaan bewegen. Voor de andere wijken is het nog 
te kort om hierover uitspraken te doen.  
 
De stuurgroep signaleert de volgende knelpunten en kansen: 

- Uit andere wijken komen vragen. Wanneer zijn wij aan de beurt? Het advies is 
dan ook om in 2011 te starten met de Brede School in de wijk Centrum/West 
en in de wijk Drievliet/’t Zand.  

- De incidentele contacten en projecten met het voortgezet onderwijs structureel 
maken. 

- Nieuwe bestuurlijke verankering van de Brede School (vervanger van 
Stuurgroep Brede School Slikkerveer). 

- Meer afstemming rondom Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
- Meer afstemming met het Centrum voor Jeugd en Gezin rondom zorg, 

opvoeding en onderwijs. 
- De Brede School biedt scholen de kans om zich te concentreren op hun 

hoofdtaak, het geven van onderwijs, doordat onderwerpen als voeding en 
bewegen prima in naschoolse activiteiten kunnen worden opgepakt.  

- De informatie-uitwisseling kan nog beter. Hiervoor wordt gewerkt aan een 
website. 

- Vanuit het veld komen geluiden dat er meer goede sportaccommodaties nodig 
zijn en lokalen waar kunst en cultuur gegeven kan worden. De locaties liggen 
soms zo ver uit elkaar dat het voor ouders en BSO-leidsters bijna niet mogelijk 
is om kinderen op tijd ergens heen te brengen. De afstand verhoogt ook de 
drempel om mee te doen aan activiteiten.  
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§ 4 Inhoudelijke toetsing aan het gestelde kader 
 

1. Er moet een pedagogische visie zijn, de brede ontwikkeling van het kind 
staat centraal 

Deze is voor iedere Brede School aanwezig (zie de acht kernwaarden op 
pagina 7) en heeft per Brede School een accent meegekregen. In Slikkerveer 
wordt de nadruk gelegd op sociale samenhang. In Bolnes ligt het accent op de 
acceptatie van verschillende culturen in de wijk. In Oost is de integratie van jong 
en oud, allochtoon en autochtoon het speerpunt en in Rijsoord wordt gewerkt aan 
kennismaking tussen de twee scholen.  

 
2. Structurele multidisciplinaire samenwerking tussen scholen en minimaal 

twee andere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en/of sport 
Er wordt bij iedere Brede School structureel samengewerkt door tenminste twee 
scholen, Stichting Sport en Welzijn, Stichting ToBe, de bibliotheek en de 
organisaties voor kinderopvang. Per wijk zijn nog andere partners betrokken.  
 
3. Aan de randvoorwaarden voor samenwerking tussen partners is voldaan 
De samenwerking tussen partners krijgt steeds beter vorm. Maar kijkend naar 
indicatoren zoals benoemd in bijlage 1 is samenwerking nog vaak informeel 
georganiseerd. De inbreng van de partners is vooral in natura, dat wil zeggen het 
ter beschikking stellen van ruimtes, menskracht en activiteiten.  
 
4. Er is een ondertekende intentieverklaring 
Bij de oprichting van de Brede Scholen is per Brede School, door alle partners 
een intentieverklaring getekend op het gemeentehuis.  
 
5. Er is een werkplan en een begroting 
Iedere Brede School heeft een werkplan en brengt daarnaast twee keer per jaar 
een programmaboekje uit. Er is geen begroting per Brede School en ook niet voor 
het totaal. Dit is grotendeels te verklaren doordat de bijdrage van de partners 
vrijwel uitsluitend in natura is (ruimte, menskracht, activiteiten). De bijdrage van 
de bibliotheek en ToBe kan wel worden vertaald naar budget omdat hier met de 
gemeente afspraken worden gemaakt bij de jaarlijkse subsidieverlening.  
 
6. Huisvesting: geschikte en beschikbare ruimte 
Er wordt door de partners voldoende gratis ruimte ter beschikking gesteld. Vanuit 
het veld komen wel geluiden dat er meer goede sportaccommodaties nodig zijn 
en lokalen waar kunst en cultuur gegeven kan worden. 
 
7. Aansluiting bij de maatschappelijke opgave (behoefte) uit de wijk en de 

ontwikkelingsvisie op de wijk, maatwerk in de wijk 
Er is zeker sprake van aansluiting bij de maatschappelijke opgave van de wijk. De 
aanbevelingen uit het WijkOntwikkelingsPlan worden meegenomen in de 
programmagroep. Per wijk is een eigen invulling gegeven aan de Brede School 
die past bij wat er speelt in de wijk.  
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8. Evaluatie en monitoring, zichtbaar maken van de resultaten 
De Brede School is gestart met monitoring in de wijk Slikkerveer. Er zijn 
formulieren gemaakt waarmee activiteiten en leerlingen gevolgd kunnen worden. 
Tijdens de vergaderingen van de programmagroep vinden regelmatig evaluaties 
plaats.  

 
De Brede School Ridderkerk voldoet in hoge mate aan het gestelde 
beoordelingskader. Punt 3 (randvoorwaarden voor samenwerking) kan verder 
worden ontwikkeld. Aan punt 5 (begroting) wordt niet voldaan op de manier die de 
gemeente graag zou zien en punt 8 moet de komende jaren ook worden uitgebouwd 
(monitoring en evaluatie).  
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§ 5 Financieel kader en overige inbreng van de partners 
 
 
Financiële inbreng gemeente en partners 
 
 
     

Partner Bedrag 
2011 € 

Bedrag  
20123 € 

Prestatie Opmerking 

     
Subsidie 
coördinatiefunctie 
gemeente 

85.000 111.000 Coördinatie 
voor 3 brede 
scholen 

Subsidie gemeente  

Inbreng scholen 0 0  In natura, 
bijvoorbeeld ruimte, 
inzet personeel 

Inbreng ToBe 22.026 22.026 Activiteiten 
voor 9 
groepen 

In natura,  
vanuit subsidie 
gemeente 

Inbreng Bibliotheek 37.062 37.062  In natura,  
vanuit subsidie 
gemeente 

Inbreng Sport en 
Welzijn 

Onbekend Onbekend  In natura,  
vanuit subsidie 
gemeente  

Bijdrage gemeente 
aan 
combinatiefuncties 
(3,6 fte) 

101.605 169.604  Combinatiefuncties 
worden breder 
ingezet dan brede 
school 

Bijdrage rijk aan 
combinatiefuncties 
(3,6 fte) 

67.736 111.881  Combinatiefuncties 
worden breder 
ingezet dan brede 
school 

Inbreng Bobo, SKR - - Begeleiding 
bij 
activiteiten 

 

Inbreng Pameijer - -   
Harmonie 
Slikkerveer 

- - Activiteiten 
(workshops 
Djembee) 

 

Korfbalvereniging - - Activiteiten  
VV Rijsoord - - Activiteiten  
     
Totaal 313.429 451.573  Plus onbekend 

inbreng SenW 
 
                                                   
3 Voor zover bekend en nog niet definitief. 
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§ 6 Conclusies en aanbevelingen 
 

§ 6.1 Conclusies 
Ten opzichte van de geformuleerde visie is de Brede School Ridderkerk goed op weg 
maar nog niet uitontwikkeld.  
 
De evaluatie beperkt zich tot de resultaten op het niveau van activiteiten, 
samenwerking en deelnemers. Het uiteindelijke effect van de inspanningen 
(voorkomen onderwijsachterstanden, talentontwikkeling, participatie, sociale cohesie) 
is niet gemeten. Dit is ook moeilijk op een betrouwbare manier te meten.  
 
Wat tot nu toe opvalt: 
 
Positief 

 Er is sprake van maatwerk per wijk. Er is in Slikkerveer en Bolnes sprake van 
een steeds hechter samenwerkend netwerk. In Oost lijkt dat voorzichtig te 
ontstaan.  

 Er is een breed aanbod van sport/spel/bewegen en kunst en cultuur.  
 De deelname aan brede school activiteiten is hoog. Blijkbaar komt het aanbod 

tegemoet aan een behoefte.  
 De gemeente maakt met ToBe en de Bibliotheek afspraken over het deel van 

de subsidie dat ingezet moet worden voor activiteiten op de Brede School. 
 
Verbeterpunten 

 Het netwerk leunt vooral op de professionele aanbieders van sport, welzijn en 
cultuur. Wellicht zijn er meer mogelijkheden om verenigingen en vrijwilligers te 
betrekken bij het programma. 

 De aandachtsgebieden zorg en welzijn zijn nog wat onderbelicht. Scholen 
hebben vaak wel ouderactiviteiten, themabijeenkomsten etc., maar dit gebeurt 
nog buiten het brede school netwerk om. 

 De deelnemersregistratie kan nog worden verbeterd door duidelijke definities 
te hanteren voor hoe er geteld wordt (per onderdeel, per dag, unieke 
deelnemers of aantal bezoeken, etc.) 

 De betrokkenheid van het voortgezet onderwijs is tot nu toe nog beperkt. Er 
vinden wel incidenteel activiteiten plaats waarbij het voortgezet onderwijs is 
betrokken, maar er is geen sprake van structurele samenwerking.  

 De gemeente maakt met ToBe en de Bibliotheek afspraken over het deel van 
de subsidie dat ingezet moet worden voor activiteiten op de Brede School, met 
Sport en Welzijn gebeurt dit (nog) niet. 

 De bijdrage van de professionele aanbieders aan het programma wordt nog 
niet altijd uitgedrukt in financiële waarde/kosten, waardoor het niet goed 
mogelijk is om een totaaloverzicht te geven van de middelen die er omgaan in 
de Brede School Ridderkerk.  

 Er is behoefte aan een nieuwe bestuurlijke verankering van de Brede School 
Ridderkerk. De Stuurgroep Brede School Slikkerveer moet worden 
omgevormd naar de Stuurgroep Brede School Ridderkerk. Daarnaast moet de 
Brede School een vaste plaats hebben op de Lokale Educatieve Agenda.  
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De Brede School Ridderkerk is een succes dat blijvende steun van de gemeente 
verdient. De Brede School Ridderkerk voldoet in hoge mate aan het gestelde 
beoordelingskader. Punt 3 (randvoorwaarden voor samenwerking) kan verder 
worden ontwikkeld. Aan punt 5 (begroting) wordt niet voldaan op de manier die de 
gemeente wil en punt 8 moet de komende jaren ook worden uitgebouwd (monitoring 
en evaluatie).  
 

§ 6.2 Aanbevelingen 
 
Stuurgroep Brede School 
In afwachting van de ontwikkeling van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), heeft de 
Stuurgroep Brede School zich niet verder ontwikkeld tot een Stuurgroep Brede 
School Ridderkerk. Nu is de structuur van het LEA echter grotendeels losgelaten (er 
zijn bijvoorbeeld geen kamers meer). Daarom moet er snel (najaar 2011) weer  een 
Stuurgroep Brede School Ridderkerk worden opgestart, hierin moeten in ieder geval 
de wethouder onderwijs, Stichting Sport en Welzijn, Stichting ToBe, de Bibliotheek en 
eenaantal schoolbestuurders zitting hebben. De aanbevelingen van de evaluatie 
zullen in de stuurgroep met de partners besproken moeten worden. 
 
Uitrol in overige wijken 
Tijdens de LEA-conferentie op 25 mei 2011 is veel enthousiasme gebleken voor een 
Brede School in elke wijk. De Brede School coördinator start hiervoor in het najaar 
2011 gesprekken met partners in de wijken Drievliet/’t Zand en Centrum/West.  
 
De gemeente en Sport en Welzijn moeten voor 2012 afspraken maken over wat deze 
uitbreiding betekent voor de subsidie voor de coördinatiefunctie. In de 
meerjarenbegroting 2012 e.v. is hiervoor € 111.000 structureel beschikbaar voor een 
dekkend netwerk van brede scholen. 
 
Omdat er naar alle waarschijnlijk straks twee extra brede scholen gebruik maken van 
het activiteitenprogramma en het niet waarschijnlijk is dat er extra activiteitenbudget 
beschikbaar komt bij de partners, zal dit een knelpunt worden. Daarom moet er een 
inventarisatie gemaakt worden van de mogelijkheden om meer gebruik te maken van 
verenigingen en vrijwilligers. Ook moet er onderzocht worden of er mogelijkheden 
zijn om een eigen bijdrage te vragen aan deelnemers. Bij de Brede School Rijsoord 
wordt hiermee al geëxperimenteerd.  
 
Prestatieafspraken 
Daarnaast moeten er bij de prestatieafspraken 2012 voor Sport en Welzijn – zoals bij 
Stichting ToBe en de Bibliotheek – afspraken worden gemaakt over de minimale 
hoeveelheid (budget) activiteiten. 
 
Betrokkenheid voortgezet onderwijs 
Er zijn eerder pogingen gedaan om het voortgezet onderwijs bij de brede scholen te 
betrekken. Dit heeft nog niet geleid tot een structurele betrokkenheid. Er moet 
worden onderzocht, wat er nodig is om het voortgezet onderwijs structureel bij de 
brede scholen te betrekken. Hier wordt uiterlijk eind 2011 over gerapporteerd.  
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Deelnemersregistratie 
Er moet een duidelijk systeem voor deelnemersregistratie worden gebruikt. Er 
moeten duidelijk definities worden gehanteerd. 
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Bijlage 1  Checklist brede school 
 
 

1) Pedagogische visie. 
 

- De brede school is gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen voor 
kinderen;. 

- Een gezamenlijke pedagogische visie en een doorgaande lijn in werkwijze 
van de partners. Waar de ene partner moet ophouden gaat de andere 
partner verder op een manier die voor ouders en kinderen vertrouwd en 
begrijpelijk is  

- ontwikkelingsrisico’s voor kinderen en jeugdigen brede sociale ontwikkeling 
van kinderen en jeugdigen; 

- bestrijding onderwijsachterstanden; 
- één loket voor onderwijs, zorg en (opvoeding) ondersteuning; 
- dagopvang voor kinderen; 
- ontwikkelingsrisico’s voor kinderen en jeugdigen; 
- Een netwerk van samenhangende voorzieningen voor kinderen, ouders en 

de buurt; 
 

2) Structurele multidisciplinaire samenwerking tussen scholen en minimaal twee 
andere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en/of sport. 

 
3) Aan de randvoorwaarden voor samenwerking tussen partners wordt voldaan 

 
- Partners hebben een eigen resultaatverwachting (eigen winstverwachting); 
- Partners zetten eigen middelen in (fysieke ruimte, menskracht, geld) 
- De ervaren baten zijn hoger dan de ervaren lasten, dit geldt voor alle 

partners;  
- Gedeelde visie op de doelen en gewenste resultaten; 
- Partnerschap is verankerd in het beleid van de partnerorganisatie  
- Consensus over kernwaarden, gedragsregels en kwaliteitscriteria 
- Draagvlak op álle niveaus van de partnerorganisaties ( werkvloer, 

management en bestuur); 
- De core business van partners is op orde (de samenwerking is zo sterk als 

de zwakste schakel is); 
 

Organisatie van de samenwerking (netwerkorganisatie) 
- Alle taken zijn belegd bij functionarissen van partnerorganisaties en 

opgenomen in de functieprofielen;  
- overleg is adequaat geregeld op alle niveaus; 
- coördinatie is kwantitatief en kwalitatief geregeld; 
- aansturing is geregeld (heldere verantwoordelijkheidsverdeling); 
- De wijze waarop verantwoording wordt afgelegd is geregeld; 
- Gezamenlijke P.R en communicatie (eigen gezicht); 
- Samenwerking is geformaliseerd (bij intentieverklaring, convenant, 

gezamenlijke rechtspersoon) 
- Inspanningsverplichtingen van partners zijn helder en haalbaar; 
- Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van de verschillende partners. 
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4) Intentieverklaring. 
 

- Partners sluiten vooraf een intentieverklaring om gezamenlijk te werken 
aan de ontwikkeling van de brede school.  

 
5) Werkplan ( samenwerkingsverband) en begroting 

 
- Er is een werkplan voor minimaal één jaar 
- Gewenst effect + indicator is benoemd  
- De activiteit is realiseerbaar binnen de begroting; 
- Duidelijk is of een activiteit onder verantwoordelijkheid van het 

samenwerkingsverband valt of onder de verantwoordelijkheid van één van 
de partners.  

- De extra beheerstaken zijn per locatie en per programmaonderdeel in kaart 
gebracht 

- De extra beheerstaken zijn per locatie belegd bij beheerders;  
- Hierover zijn sluitende afspraken gemaakt met de eigenaren van de 

locaties; 
- Afspraken over beheer zijn opgenomen in een gebruikersovereenkomst 
- Er is een handboek “Beheer brede schoolactiviteiten” beschikbaar op alle 

locaties die gebruikt worden. 
- Personeels- en organisatiekosten zijn meerjarig en structureel gedekt; 
- Activiteitenkosten zijn meerjarig en structureel gedekt. 
 

6) Huisvesting 
 

- Partners zijn bereid ruimte beschikbaar te stellen voor multifunctioneel 
gebruik.  

- De accommodaties zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik.  
 

7) Aansluiting bij de maatschappelijke opgave ( behoefte) uit de wijk en de 
ontwikkelingsvisie op de wijk 

 
- Overzicht van accommodaties + activiteiten + doelgroepen; 
- Inventarisatie van ambities en behoeften (van ouders, kinderen en 

partners); 
- Analyse van trends in sectoren en vraagstukken (van wijk, bewoners en 

partners). 
- bevorderen van sociale samenhang; 

 
8) Evaluatie en monitoring  

 
- Nulmeting op indicatoren voor maatschappelijke effecten. 
- De taken die samenhangen met evaluatie en monitoring zijn belegd in de 

netwerkorganisatie, de partnerorganisaties en/of de gemeente; 
- Er is een effectmeting + evaluatie na uitvoering van een activiteit;  
- Er is een evaluatieplan. 
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Bijlage 2 Partners per wijk 
 
 
Slikkerveer Bolnes Oost Rijsoord 
    
De Reijer/3Primair De Bosweide/ 

3Primair 
De Piramide/ 
3Primair 

De Piramide/ 
3Primair 

CNBS De 
Regenboog 

De Fontein/PCPO De Noord/ 
3Primair 

De Klimop/PCPO 

De Burcht 
(opstartfase) 

 De Wingerd/PCPO  

Gemeente Gemeente Gemeente  
ToBe ToBe ToBe ToBe 
Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek 
Sport en Welzijn Sport en Welzijn Sport en Welzijn Sport en Welzijn 
Bobo Bobo Bobo Bobo 
SKR SKR SKR  
Pameijer Pameijer Pameijer  
WijkIdeeTeam WijkOverleg/ 

WijkIdeeTeam 
WijkOverleg/ 
KalenderTeam 

WijkIdeeTeam/ 
Wijkoverleg 

Harmonie 
Slikkerveer 

Korfbalvereniging Politie VV Rijsoord 

Molukse Moskee  Woonvisie  
Gemini College 
(opstartfase) 

   

 


