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Geachte raadsleden, 

In 2007 is de Brede School Ridderkerk van start gegaan. Het maatschappelijke veld is in deze periode 
zodanig veranderd dat de partners in het overleg van de LEA (Lokale Educatieve Agenda) hebben 
aanbevolen om een evaluatie van de Brede School Ridderkerk te houden. Belangrijkste evaluatiepunten 
zijn de kernwaarden, de organisatievorm en de wensen voor de toekomst. 

Aanbevelingen 
Uit het evaluatiedocument blijkt dat partners tevreden zijn over de Brede School Ridderkerk. Zij 
waarderen het concept in de Ridderkerkse situatie, zij geven echter een aantal aanbevelingen mee om 
de Brede School Ridderkerk effectiever te maken. In de praktijk blijkt dat de brede school zich vooral richt 
op jongeren in de voorschoolse periode en het primair onderwijs. De aanbeveling is om de brede school 
zich vooral op deze doelgroep te laten richten plus die van het voortgezet onderwijs. Inmiddels heeft het 
voortgezet onderwijs zich geïnteresseerd getoond te participeren in de brede school. 

Dat de brede school zich beperkt tot kinderen en jeugdigen in de leeftijd van maximaal basisschool is in 
lijn met het landelijke beeld. Ook is in lijn met het landelijke beeld dat scholen voor voortgezet onderwijs 
steeds meer interesse tonen in de relatie tussen school en omgeving en hier toenemend het belang van 
inzien. Wij zien het daarmee als een positieve ontwikkeling dat ook in onze gemeente het voorgezet 
onderwijs denkt over participatie in de brede school. Samen met onze partners zal deze deelname 
onderzocht worden op haalbaarheid. 

Ook wordt aanbevolen om maatwerk in de wijk te bevorderen. Wij zien het als wenselijk dat de brede 
school zijn wijkgerichte aanpak behoudt. Dit willen wij in stand houden door te kiezen voor een 
combinatie van een brede school per wijk, maar daarnaast ook ruimte te bieden voor activiteiten per 
school, waarbij elke school naar eigen inzicht de brede school activiteiten kan invullen. Afspraken 
hierover worden in overleg met onze partners uitgewerkt. 

Naast deze inhoudelijke aanbevelingen zijn er aanbevelingen opgenomen over het maken van nadere of 
hernieuwde afspraken over eigenaarschap, netwerken op wijkniveau, werkgeverschap, verantwoording 
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inhoudelijk en financieel. Gemeente Ridderkerk, Stichting Facet Ridderkerk en de diverse 
partnerorganisaties werken deze punten uit. 

Toekomst 
Een visie over IKC is op dit moment in voorbereiding. Daarin zal ook de aansluiting van brede school op 
de IKC-ontwikkeling aandacht krijgen, zodat deze als twee elkaar versterkende aanpakken naast elkaar 
kunnen bestaan. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridd7. erk, 
de secretaris, de/burqerneester, 

dhr. H.W.J. Klaucke \ mw. A. Attema 
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