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1 Inleiding 

In 2007 is er in Ridderkerk een visie ontwikkeld voor de Brede School Ridderkerk.  
De missie van de Brede School luidt: de Brede School is gericht op het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 
tot 23 jaar. Deze doorgaande ontwikkelingslijn is gericht op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien, gesitueerd binnen een 
sociaal samenhangende wijk.  

 
De twee hoofddoelen van de Brede School zijn: 
- het tot stand brengen van een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar op alle aspecten die van belang zijn bij het opgroeien; 
- het tot stand brengen c.q. stimuleren van een sociaal samenhangende en actieve wijk. 

De wijk Slikkerveer beet de spits en startte met de eerste Brede School in 2007. Nu zijn we 4 jaar later. In Ridderkerk zijn 
inmiddels 4 Brede Scholen. Ze zijn voor de burgers (ouders en kinderen) en deelnemende organisaties niet meer weg te denken uit de 
wijken Bolnes, Slikkerveer, Oost en Rijsoord. 
Het is goed om terug te kijken op 4 jaar Brede School Ridderkerk. Dit stuk dient als verantwoording over deze periode. Verder 
kijken we vooruit en geven een beeld van het toekomstperspectief naar aanleiding van diverse trends en ontwikkelingen in de 
samenleving. 

Aan de gemeente stellen we de vraag of zij de beoogde middelen die voor de Brede School aanwezig zouden moeten zijn, ook 
daadwerkelijk in willen zetten voor de Ridderkerkse Brede Scholen. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Met brede groet,  

Erna Wouters, coördinator Brede School Ridderkerk 

Sportlaan 8-10,  2982 SN Ridderkerk      e.wouters@sportenwelzijn.nl   06 43219099 
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2 De zichtbare en onzichtbare effecten van de Brede School voor Ridderkerk 

De Brede School is een netwerk in verbondenheid. Dit netwerk is dienstbaar is aan de jonge burgers van Ridderkerk, hun ouders, 
wijkgenoten en sociale omgeving. 

De Brede School is voorwaarden scheppend bezig voor de samenleving. 

De Brede School stelt het kind centraal en vergroot de ontwikkel- en ontplooiingskansen van het kind. 

De Brede School Ridderkerk is in vier wijken actief. Er was afgesproken dat in 2010 in drie wijken een Brede School gerealiseerd 
moest zijn. Het zijn er nu vier. Er is ook in Rijsoord een Brede School ontwikkeld. 

De Brede School zorgt voor integratie van verschillende partijen en voorkomt segregatie. Hierdoor zijn de resultaten beter terwijl 
de  kosten gelijk, of zelfs minder zijn. 

De Brede School zorgt voor een beter gebruik van gebouwen en accommodaties in de wijk. Er wordt door meer partijen van 
accommodaties gebruik gemaakt en de accommodaties worden efficiënter gebruikt. 

De Brede School is een makelaar. Zij brengt partijen bij elkaar. Zorgstructuren om het kind heen worden beter op elkaar afgestemd. 
Verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties worden met elkaar in contact gebracht. 

De Brede School verbetert de sociale omgeving van het kind , betrekt ouders bij activiteiten en vergroot de sociale cohesie in de 
wijk. 

De Brede School werkt met een vijf jaren plan en probeert op een structurele wijze haar organisatie te plannen en uit te voeren. 

De Brede School heeft de prestatie afspraken, die in het subsidiebesluit van de Gemeente Ridderkerk staan opgesteld, 
daadwerkelijk uitgevoerd. 
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3 Stand van zaken Brede Scholen Ridderkerk 

In het coalitieakkoord van 2006 van de gemeente Ridderkerk stond dat de gemeente 3 Brede Scholen wilde realiseren in de periode 
van 2006 tot 2010. 

Hoe staat het er nu voor? 

Er is een Ridderkerkse visie ontwikkeld. De doelstelling is het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen 
van 0 tot 23 jaar op alle aspecten, die van belang zijn bij het opgroeien in een sociaal, samenhangende en actieve wijk.  

Kernwaarden hierbij 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     
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4 Beoordelingskader Gemeente 

De gemeente heeft een beoordelingskader vastgesteld, deze  bevat acht hoofdkenmerken. Deze kenmerken fungeren als checklist.  

1. Pedagogische visie 
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. Intentieverklaring 
5. Werkplan (samenwerkingsverband) en begroting 
6. Huisvesting 
7. Aansluiting bij de maatschappelijke opgave (behoefte) uit de wijk en de 

ontwikkelingsvisie op de wijk 
8. Evaluatie en monitoring.  
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5 Brede School Slikkerveer 

In Slikkerveer is een pilot gestart in 2007. Er is een Brede School gerealiseerd in de wijk. 
De pilot is in januari 2010 omgezet in een definitieve status. 

Er is een netwerk in de wijk met daarin 2 basisscholen de Reijer en de Regenboog, de Pameijer, de Bibliotheek, Sport en Welzijn, 
kinderopvang SKR en Bobo en Tobe. Zij vergaderen regelmatig in de programmagroep. Deze groep is het hart in de wijk. Hier komt 
vraag en aanbod elkaar tegen. Hier worden afspraken gemaakt over het aanbod, de afstemming met de wijk, gecombineerde 
activiteiten, pedagogische doelstelling en vele andere zaken die voor de Brede School van belang zijn. 

Er is een zeer divers aanbod. De kinderen konden in 2010 uit 17 activiteiten kiezen. Ze konden meedoen aan: Sport en spel, Dance, 
Atletiek, Musical, Dj Workshops, De journalist, Dansen als een… Kleien voor keien, Kunstatelier, Fotografie, Leesfeest, Kunstige 
letters (calligrafie),  Blaasmuziek is cool, 3x3 activiteiten voor Pameijer werknemers en kinderen van de SKR, Digidance,  verdieping 
van sportactiviteiten voor voetbal, korfbal en Olympische dag activiteiten. 

Veel activiteiten worden door de partners uit de programmagroep aangeboden. Daarnaast boden ook de Harmonie Slikkerveer en de 
Molukse Moskee een activiteit aan. 

Alle kinderen van de beide basisscholen en kinderen uit de wijk werden uitgenodigd middels een programmaboekje om voor een of 
meerdere activiteiten te kiezen. De activiteiten vinden direct na schooltijd plaats. Alleen “blaasmuziek is cool“ vindt plaats op 
woensdag vroeg in de avond. Een record aantal kinderen heeft zich ingeschreven. Er is in totaal in cursusjaar 2009-2010 voor 429 
cursusactiviteiten ingeschreven. In het najaar van 2010 is er door 243 kinderen ingeschreven. Alle kinderen hebben een plaatsje 
gekregen. 

De cursussen worden afgesloten met een bijeenkomst waar ouders, leerkrachten, familie, buurtgenoten en andere belangstellenden 
voor worden uitgenodigd. Deze afsluiting is belangrijk. Kinderen kunnen laten zien wat ze gedaan hebben. Dit is zeer goed voor hun 
ontwikkeling. Ouders en leerkrachten hebben positieve ervaringen met kinderen en er is contact tussen allerlei kinderen en bewoners 
uit de wijk. 
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6 Brede School Bolnes 

Ook in Bolnes is in 2009 een start gemaakt met Brede School Bolnes. Er is een 
intentieverklaring getekend door 11 partners. De bereidheid in deze wijk om mee te doen was groot. 

Er is gestart met een programmagroep. Er is een begin gemaakt met het opzetten van een netwerkbijeenkomst voor de wijk. Ook 
verenigingen namen al deel aan deze bijeenkomst en ook het wijkoverleg was al tijdens de eerste bijeenkomst vertegenwoordigd. De 
behoefte aan samenwerking tussen de partners is groot. Er ontstonden al tijdens de eerste vergadering initiatieven om verschillende 
groepen uit de wijk met elkaar te laten samen werken. Het eerste aanbod is gerealiseerd in 2010. Kinderen kunnen deelnemen aan 
sportactiviteiten (‘sport en spel na de bel’), mediatraining (‘moviemaker’), leesbevordering (‘theatertrek’), muziek (djembe) en kunst 
en welzijn (‘wall of fame’). De activiteiten vinden plaats op verschillende plaatsen in de wijk, in het wijkcentrum, in het 
jongerencentrum, op de beide basisscholen en bij de BSO. De cliënten van de Pameijer kunnen deelnemen aan 2 activiteiten. Er was 
plaats voor ongeveer 85 kinderen, maar het aantal aanmeldingen was bijna het dubbele!  Na veel overleg, met hulde voor de inzet van 
de docenten, konden alle 150 kinderen geplaatst worden. De 150 aanmeldingen geven aan dat de Brede School voldoet aan een 
behoefte die ook in deze wijk leeft. Ook in het najaar van 2010 heeft deze trend zich voortgezet. Er is een stijgende lijn in het 
aantal deelnemers en de participatie van de partners is vergroot. 
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7 Brede School Oost 

Op blue monday 18 januari 2010 is er een start gemaakt met Brede School Oost. 
Tijdens de eerste bijeenkomst waren er 13 partners uit de wijk. Een aantal partners zijn in Bolnes en Slikkerveer ook al actief. 
Tijdens deze bijeenkomst viel het op dat wijkgenoten, de politie, de woningbouwvereniging en wijkmedewerkers van de gemeente ook 
al aanwezig waren. Alle uitgenodigde mogelijke partners hadden de intentie om mee te gaan werken aan de Brede School Oost. Zij 
gaven aan partner te willen worden van Brede School Oost. Naar aanleiding van de informatie die uit deze bijeenkomst kwam is een 
plan van aanpak geschreven. Deze is naar de partners toegestuurd en is met hen besproken. Op 26 maart 2010 was, na het teken van 
de intentieverklaring, de officiële opening van Brede School Oost een feit. Het werd feestelijk ondersteund door de kinderen van de 
3 basisscholen die gezamenlijk zo’n 600 ballonnen op lieten. Na de opening is er een programmagroep Brede School Oost geformeerd . 
Zij hebben voor de grote vakantie nog 5 activiteiten gerealiseerd, zodat de kinderen uit de wijk Oost al snel kennis konden maken 
met de Brede School activiteiten. In het najaar van 2010 is een uitgebreid programmaboekje verschenen. Opvallend is het contact 
met de verenigingen. De combinatiefunctionaris biedt samen met verenigingen activiteiten aan voor de jeugd uit Oost. Dit heeft een 
dubbel doel. De kinderen kunnen op een zeer laagdrempelige manier kennis maken met zeer verschillende sporten bij diverse 
verenigingen. De verenigingen kunnen zich profileren, kinderen kunnen kennismaken met een vereniging, en de kans dat zij enthousiast 
worden en zich aanmelden is reëel. Zo krijgen kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding bij een vereniging die wel wat jonge leden kan 
gebruiken. Dit is ook goed voor de samenwerking in de wijk. Kinderen en ouders komen elkaar tegen en dit vergroot de leefbaarheid in 
de wijk. 

Een ander bijzonder project is een combinatieproject waarbij diverse aanbieders samenwerken met als doel het vergroten van de 
sociale samenhang. Er wordt een musical gerealiseerd waaraan vele kinderen meewerken. Er is een groep van 120 kinderen die graffiti 
decors maakt, er is een textiel groep voor de kleding en er is een toneel activiteit. Het plan is dat aan het eind van het jaar alle 
kinderen, ouders en buurtgenoten worden uitgenodigd voor een grote performance. De Brede School legt ook contacten tussen 
verschillende partijen in de wijk. In november organiseerde het buurtopbouwwerk samen met de bibliotheek een bijzondere  
activiteit voor kinderen uit een speciale straat. Ook was er overleg nodig tussen verschillende verleners. Omdat een aantal partijen al 
binnen de Brede School zaten was het eenvoudig om een gezamenlijke afspraak te plannen. Samenwerking levert altijd winst op! 
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8 Brede School Rijsoord        

Als bijzonderheid kunnen we nog melden dat in Rijsoord een Combinatiefunctionaris aan het werk is. 
Op verzoek van de scholen worden er naast alle sportieve activiteiten en verenigingsactiviteiten ook culturele activiteiten 
georganiseerd.  

De combinatiefunctionaris stimuleert de samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk. De kinderen zijn enthousiast bezig 
met sport, muziek en movie maker. Het wijkideeteam is actief betrokken. Er was plaats voor 60 kinderen tijdens de eerste 5 
activiteiten en binnen 2 dagen waren alle aanmeldlijsten vol. Ook voor de vakantieactiviteiten die de combinatiefunctionaris 
organiseerde was erg veel belangstelling. Er was een verdubbeling van deelnemers zichtbaar. In de meivakantie van 2010 waren er 
300 deelnemers! Na een evaluatie in juni 2010 hebben de 7 partijen besloten dat de activiteiten in het komende school jaar 
gecontinueerd moeten worden. In het najaar van 2010 is een nieuw aanbod uitgekomen. Er namen 183 kinderen deel. Tijdens de 
herfstvakantie zijn er 424 kinderen geteld die in het najaar van 2010 sportief, actief en sociaal betrokken bezig waren met 
activiteiten van de Brede School . 
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9 Combinatiefunctionarissen 

In de Brede School zijn 4 combinatiefunctionarissen actief. Zij zijn de spil in de wijk. Ze kennen de kinderen, de scholen, de partners 
en de wijk. Zij zijn de voelsprieten voor de Brede School. Omdat zij vaak op de scholen sportlessen verzorgen, kennen ze alle 
leerlingen en leerkrachten. Zij zijn ook werkzaam bij verenigingen en weten zodoende wat er mogelijk en nodig is in de wijk. Een van 
de  combinatiefunctionarissen is werkzaam binnen de Brede School en bij de bibliotheek . Zij organiseert culturele Brede School-, 
vakantie- en woensdagmiddagactiviteiten. Ook zij zag een grote belangstelling onder Ridderkerkse kinderen. Het aantal kinderen dat 
de weg naar de bibliotheek vindt, zie je bv. op woensdagmiddag toenemen. Het bijzondere is dat kinderen met verschillende 
achtergronden, van verschillende scholen, uit verschillende Ridderkerkse wijken met elkaar kennismaken en samenwerken tijdens de 
activiteiten. Omdat ook de Brede School dit onderdeel in haar werving heeft opgenomen zie je veel kinderen uit de Brede Scholen. 
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10 KIEM Ridderkerk 

Kinderkunst In En Met Ridderkerk (KIEM) is ontstaan uit een initiatief dat begon in Brede School Slikkerveer.  
De Reijer is samen met het Geminicollege en de Pameijer begonnen met het organiseren van een kinderkunstroute in de wijk. Naar 
aanleiding van dit succes is Kiem opgezet. Het aantal partners is uitgebreid met andere Brede School Partners zoals Tobe, de 
Regenboog en met het Farelcollege, het Maximacollege en een aantal plaatselijke kunstenaars. Samen hebben zij de jeugd kunstroute 
gerealiseerd. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen het Geminicollege en het Farelcollege. Leerlingen van beide scholen 
hebben samen geëxposeerd in het Maximacollege. Er was werk te zien bij Tobe, dit was gemaakt tijdens de kunstlessen op school. 
Leerlingen uit de Brede School Slikkerveer exposeerden op hun eigen school maar ook bij de Pameijer. Het werk van cliënten van de 
Pameijer was te zien op verschillende locaties van de Brede School. Kunstenaars uit Ridderkerk die lesgeven op de Brede School 
lieten kinderen op hun kunstroute locatie mee exposeren. De verschillende locaties zijn goed bezocht. Er was goed contact tussen 
deelnemers van de verschillende partners. De jonge kunstenaars hebben genoten van alle aandacht en positieve opmerkingen van 
bezoekers uit heel Ridderkerk.  

De  evaluatie was positief. De voorbereidingstijd was wat kort maar de contacten die gelegd zijn en de reacties waren zeer positief. 
Er is besloten om de kunstroute een vast plek te geven binnen de kunst en cultuur activiteiten van de Brede School Slikkerveer, in 
het lesplan van de kunstlessen bij het voortgezet onderwijs en bij de activiteiten die aangeboden worden door de Pameijer. Verder 
wordt bij de andere Brede Scholen in Ridderkerk gekeken of dit ook in hun wijken uitgevoerd kan worden. Een prima initiatief om 
kunst en cultuur bij kinderen onder de aandacht te brengen, maar ook om wijkbewoners met elkaar en met de jeugd in contact te 
brengen. 
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11 Resumerend 

Als we naar de kernwaarden kijken,  kunnen we stellen dat:  
 

 Binnen de Brede Scholen het kind centraal staat. Er wordt door vele partners uit de wijk samengewerkt. 
Samen werken zij aan een netwerk om het kind heen. 

 Er gesproken wordt binnen de Brede Scholen over een pedagogische visie. In Slikkerveer is er uitgebreid gesproken over dit 
onderwerp. Als speerpunt voor komend jaar is afgesproken om in de Brede School de nadruk te leggen op sociale samen-
werking. Alle partijen  zullen hiermee actief aan de slag gaan. Bij de andere Brede Scholen is dit punt in ontwikkeling. In 
Bolnes is er gesproken over een samenwerking en acceptatie van de verschillen culturen in de wijk. Er komt ook een multi-
cultureel aanbod waarmee kennis gemaakt kan worden, het zogenaamde “multi culti wereld” aanbod. In Oost is de integratie 
van jong en oud, allochtoon en autochtoon komend jaar het speerpunt. In Rijsoord wordt gewerkt aan samenwerking binnen de 
wijk en kennismaking tussen de twee verschillende scholen. 

 Er een verbinding is tussen de Brede School Partners. Partijen werken samen, bieden voor verschillende groepen gezamenlijke 
activiteiten aan. Cliënten van Pameijer worden bijvoorbeeld actief betrokken bij activiteiten. Wijk, buurtgenoten en kinderen 
leren samenwerken met de cliënten en de cliënten zijn zichtbaar in de wijk. Ook is er een goede samenwerking tussen de 
verschillende scholen en de BSO’s. Door het werk van de combinatiefunctionaris zijn ook de verenigingen actief binnen de 
Brede Scholen. 

 Er integratie is van organisaties die actief zijn binnen de Brede School. Zonder aanbod en samenwerking met Sport en 
Welzijn, de Bibliotheek ,Tobe en aanbieders uit de wijk, zouden activiteiten binnen de Brede School niet bestaan. De 
samenwerking met bedrijven is incidenteel, daar moet nog aan gewerkt worden. 

 Iedere partij gelijk is. Tijdens de programmagroep vergadering zitten er vele partijen om tafel. De grootte en inbreng van 
elke partij is verschillend. Uitsluiting van doelgroepen en aanbieders op grond van geloof, geslacht, ras, huidskleur en/of 
seksuele geaardheid dient in alle gevallen vermeden te worden. Elke inbreng is waardevol! 
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 Er maatwerk is in de wijk. De Brede School Ridderkerk heeft een gemeenschappelijke visie, maar per wijk zijn er wel degelijk 
verschillen. Vraag en aanbod wordt per wijk bepaald. Er wordt per wijk besproken wat de specifieke wensen en behoeften zijn. 
Daarop wordt een plan ontwikkeld. 

 Er binnen de Brede School wordt gewerkt aan veiligheid en geborgenheid. Er zijn afspraken gemaakt over de omgang met 
kinderen. Dit proces is nog volop in ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig voelen, dit vergroot de ontwikkel- 
en ontplooiingskansen. 

 De Brede School een leven lang leren is. Er is integratie tussen activiteiten die op school plaatsvinden en naschoolse 
activiteiten. Kinderen leren niet alleen tussen 9u en 3u ’s middags, maar ook voor-, na- en tussen schooltijd leren kinderen veel. 
Ze leren zich verder ontwikkelen en ontplooien, ze leren omgaan met verschillende sociale situaties, ze leren zinvol met hun 
vrije tijd om te gaan, ze zijn actief met kunst, cultuur, leesbevordering, mediawijsheid, sport en welzijn. Komend jaar zijn er 
plannen om binnen de Brede school structureel aan de slag te gaan met gezondheid en bewegen. Als alle partijen gezamenlijk 
met dit onderwerp aan de slag gaan, zal dit een beter resultaat op gaan leveren. Een gezonde leefstijl en voldoende bewegen 
worden speerpunten.  

 De brede School bezig is met het ontwikkelen van doorgaande ontwikkelingslijnen. In het aanbod wordt geprobeerd om alle 
facetten die van belang zijn bij de opvoeding te stroomlijnen. In het aanbod is al een begin gemaakt met het realiseren van 
doorlopende ontwikkelingslijnen. Er zijn drie Brede scholen pas dit jaar gestart, zij zullen nog heel wat tijd nodig hebben om 
dit verder uit te werken. 
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12 Beoordelingskader 

Als we naar het beoordelingskader van de gemeente kijken kunnen we stellen: 

 Dat er aan een pedagogische visie gewerkt wordt (zie hierboven). 

 Dat er samenwerking is tussen partners (zie hierboven). 

 Dat er aan de randvoorwaarden voor samenwerking is voldaan. 

 Dat er een intentieverklaring is getekend . Dit werd gedaan bij de oprichting van de Brede Scholen. 
Zij hangen op in de hal van het gemeentehuis! 

 Dat er per Brede School een plan van aanpak en een begroting is. De Brede School is afhankelijk van partners die het belang 
van de Brede school inzien en daar in willen investeren. 

 Dat er aan de huisvesting nog veel gedaan moet worden. Er is een tekort aan goede sportaccommodaties 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.  

 Dat er aansluiting is bij de behoefte in de wijk. De aanbevelingen uit het WOP worden meegenomen in de programmagroep. Er 
wordt geprobeerd om daar aanbod op te realiseren. De Brede School zal niet alles in een jaar realiseren, zij heeft daar de tijd 
voor nodig. De Brede School is er ook niet voor, om alle problemen in de wijk op te lossen, maar zij wil wel actief meewerken en 
aansluiten bij behoeftes in de wijk. 

 Dat de Brede School is gestart met monitoring in de wijk Slikkerveer. Er zijn formulieren gemaakt waarmee activiteiten en 
leerlingen gevolgd kunnen worden. Tijdens de programmagroepvergaderingen vinden regelmatig evaluaties plaats. 
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We kunnen stellen dat de vier Brede Scholen niet meer weg te denken zijn uit de wijk. In elke wijk is een actief netwerk ontstaan 
waarbij het kind centraal staat, waarin door samenwerking grote winst is behaald. Vele partijen zetten zich in voor het kind en de 
wijk. Zij zien allen het belang in van deze samenwerking. 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 actiever betrokken 
geraakt bij de wijken, zij worden middels begeleiding van combinatiefunctionarissen actief betrokken bij de Brede School. In 
Slikkerveer is bij de beweegmonitor gebleken dat kinderen 25 % meer zijn gaan bewegen. Voor de andere wijken is het nog te kort 
om hierover uitspraken te doen .  

Maar zeker is dat kinderen aantoonbaar actiever bezig zijn met sport, kunst en cultuur, welzijn, leesbevordering en media training. 
Door aan de activiteiten mee te doen is de sociale samenhang in de wijk versterkt en zijn de sociale contacten in de wijk bevorderd. 
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13 Hoe verder met de Brede Scholen in Ridderkerk? 

In de wijken Slikkerveer, Bolnes en Oost is de Brede School een feit. In de wijk 
Rijsoord zijn Brede Schoolachtige activiteiten en is er een start gemaakt met 
een netwerk.  

Uit andere wijken en scholen komen vragen. Wanneer zijn wij aan de beurt? 

Een enkele school is al bezig met naschoolse activiteiten. In de wijk Drievliet en 
het Zand wonen volgens de armoede peiling relatief veel kinderen in gezinnen 
met een minimum inkomen. Ook in het Centrum wonen veel kinderen in 
achterstand situaties. Alle kinderen uit Ridderkerk moeten de kans krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen. Het mag niet uitmaken in welke wijk je woont. 
Kinderen moeten gelijke kansen hebben en gelijk behandeld worden.  

Voor de continuïteit zou het goed zijn dat nieuwe initiatieven worden 
gehonoreerd met het opstarten van een Brede school volgens Ridderkerks 
model. Zo blijft de visie gewaarborgd, segregatie wordt voorkomen en 
integratie zorgt voor betere resultaten.  

 

Het advies is dan ook om in 2011 te gaan starten met een Brede School in de wijk Centrum/West en in de wijk Drievliet/’t Zand. 
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14 Toekomstige ontwikkelingen 

De Brede School heeft nog een aantal slagen te maken. 

Voortgezet Onderwijs                                                                                                                        
Er zijn al contacten met het middelbaar onderwijs, maar tot concrete plannen en activiteiten heeft dit nog niet geleid, met 
uitzondering van Kiem. Het is zeer gewenst om met deze groep aan de slag te gaan. Juist voor jongeren van deze leeftijd is een 
netwerk met activiteiten en zorg van groot belang. Zij gaan zich nu ontwikkelen tot jong volwassenen en een uitdagende, zinvolle en 
zorgzame omgeving kan dit vergemakkelijken en kan de kansen van jongeren optimaliseren. 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie.                                                                                                                                                                      
In Ridderkerk zijn verschillende partijen, ieder op zijn eigen manier bezig met jonge kinderen. Verschillende partijen missen een 
visie. Er is veel onduidelijk, er is versnippering en er is geen doorlopende ontwikkelingslijn. De Brede School is begonnen om een 
overleg structuur aan te leggen voor deze groep. Er moet afstemming komen tussen de verschillende partijen. Partijen moeten elkaar 
kennen en er moet een doorlopende lijn ontwikkeld worden. Door ook (evt per wijk) dit binnen de Brede School te bespreken is er een 
continuïteit mogelijk en is het niet persoonsafhankelijk. 

CJG: Centrum Jeugd en Gezin                     
Er is afstemming nodig tussen zorg, opvoeding en onderwijs. Binnen de Brede School worden gesprekken gevoerd met verschillende 
zorgaanbieders . Er is een zeer divers aanbod en voor ouders is het niet helder waar ze terecht kunnen voor zorg. Er is zowel bij 
ouders, als bij scholen een zorgbehoefte. Door het in beeld brengen van deze behoefte en afstemming kan er meer helderheid komen. 
Dit is mogelijk binnen de overlegstructuur van de Brede School en ook hier geldt weer dat het structureel op de agenda staat, 
hetgeen de resultaten verhoogt. 

LEA: Lokale Educatieve Agenda                         
Binnen het LEA moet de bestuurlijke verankering plaatsen vinden. Het is goed als er op lokaal niveau afstemming en aansturing komt. 
Dit voorkomt versnippering, hetgeen de resultaten op diverse vlakken ten goede komt.                                                                                                                                                                                             
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Combinatiefunctionarissen                    
Met het uitbreiden van het aantal Brede Scholen is het noodzakelijk dat er binnen de  Brede School een Combinatiefunctionaris 
werkzaam is. Er moet een persoon zijn die een goed beeld heeft van de gehele wijk. Er moet een spin in het web zijn die alle 
processen in de gaten houdt, bijstuurt en activeert. Deze persoon is bij alle partijen bekend en houdt alles in de gaten. Er moet 
binnen elke Brede School een vast aanspreekpunt zijn die de continuïteit gewaarborgd. 

Brede School en Onderwijs                                
In onderwijsland is de trend terug naar de core business. Hierdoor komen een aantal zaken die wel van belang zijn voor het welzijn 
van het kind, maar niet de hoogste prioriteit hebben bij het lesgeven, te vervallen. Dit kan zeer nadelig voor het kind zijn. Binnen de 
Brede School zijn er mogelijkheden om dit op te vangen. Een voorbeeld hiervan is het project ClubXtraNRG. Gezondheid, voeding en 
beweging kunnen na schooltijd aangeboden worden aan kinderen met overgewicht. Dit hoeft niet onder schooltijd. De school kan 
tijdens de lessen wel aandacht aan dit onderwerp besteden, doch extra begeleiding kan na schooltijd door sportconsulenten, 
diëtistes, opvoedondersteuners of schoolverpleegkundigen gedaan worden. Zij kunnen hiervoor een heel jaar begeleiding aanbieden. 
Het bijkomend voordeel om het binnen de Brede School aan te bieden is afstemming met verschillende partijen. In dit geval is ook de 
BSO, Sport en Welzijn, de bibliotheek en de peuterspeelzaal hier mee bezig. De leerstof zal beter beklijven als er meerdere partijen 
mee bezig zijn. 

PR 
Kinderen,  ouders en partners worden nu nog via brieven en persberichten geïnformeerd over de Brede School. Binnenkort is de 
nieuwe website “in de lucht”. De informatie is voor iedereen op elk moment beschikbaar. De partners uit het netwerk zullen  hierdoor 
nog intensiever met elkaar samen kunnen werken, en zullen elkaar nog makkelijker kunnen vinden. De informatie uitwisseling zal 
hierdoor verbeteren en nog meer bewoners ( jong en oud) zullen de Brede School weten te vinden en zullen er gebruik van kunnen 
maken. 
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15 Cijfers 

 
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 (vakantieprogr.)   240 424 

Totaal Ridderkerk 325 458 1.005 1.473 

*De cijfers betreffende het schooljaar 2010-2011 zijn tot en met 31 december 2010. 
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16 Partners per wijk 

Slikkerveer Bolnes Oost Rijsoord 

 De Reijer/ 3 primair  De Bosweide/3 primair De Wingerd/PCPO  De Klimop/PCPO 

 CNBS de Regenboog  De Fontein /PCPO De Piramide/3 primair De Piramide/3 primair 

 De Burcht( opstartfase)   De Noord/3 primair   

 Gemeente  Gemeente Gemeente   

 Tobe  Tobe Tobe  Tobe 

10. Bibliotheek  Bibliotheek Bibliotheek  Bibliotheek 

12. Sport en Welzijn  Sport en Welzijn Sport en Welzijn 13. Sport en Welzijn 

14. Bobo 15. Bobo Bobo 16. Bobo 

17. SKR  SKR SKR 18.  

19. Pameijer 20. Pameijer Pameijer 21.  

22. Wijk Idee Team 23. Wijk Overleg/ Wijk Idee team Wijk Overleg/kalender team 24. Wijk Idee Team/Wijkoverleg 

25. Harmonie Slikkerveer 26. Korfbal vereniging Politie 27. VV Rijsoord 

28. Molukse Moskee 29.  Woonvisie 30.  

31. Gemini (opstartfase) 32.   33.  

 


