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I. Inleiding.
Vanaf het midden van de jaren '90 kennen we in Nederland het fenomeen "Brede School". Sindsdien
is het aantal brede scholen explosief gegroeid, zowel als het gaat om brede basisscholen als om
brede scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn landelijk op dit moment ongeveer 1350 brede scholen
werkzaam (waarvan ca. 1000 basisscholen en 350 v.o.-scholen).
Oorspronkelijk zijn de brede scholen ontwikkeld als middel om iets te doen aan de bestrijding van
onderwijsachterstanden. Inmiddels is echter duidelijk geworden, dat het brede schoolconcept ook heel
geschikt is om andere doelen dan alleen achterstandenbestrijding na te streven. De Brede School
kent dan ook legio verschijningsvormen, die echter alle minimaal één ding gemeen hebben, nl:
er is sprake van samenwerking tussen één of meer scholen met diverse andere "partijen" ten behoeve
van de ontwikkeling van "hun" kinderen en/of jongeren (en hun ouders en soms nog anderen, zoals
wijkbewoners).
Gelet op het succes en de snelle groei van hun aantal, geven Brede Scholen kennelijk een passend
antwoord op de vraag hoe door middel van samenwerking scholen en andere instellingen beter
kunnen aansluiten bij de drie leefwerelden, waarbinnen kinderen zich ontwikkelen (gezin, school,
buurt), alsmede bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. Voortzetting van het
brede schoolbeleid is opgenomen in het collegeprogramma en het programma "Jeugd Voorop". In de
tussentijdse Beleidsevaluatie MOP 2005-2009 en de bijbehorende continueringstoets is nog eens
nadrukkelijk vastgesteld dat het zaak is het beleid ook na 2009 voort te zetten.
In Lelystad is, op initiatief en onder de regie van de gemeente, reeds sinds het jaar 2001 gewerkt aan
de ontwikkeling van brede scholen. Momenteel zijn er 6 "officiële" brede schoolnetwerken werkzaam,
sommige al gedurende een paar jaar, een enkele nog maar pas en één ervan in een vergevorderd
stadium van oprichting. Het gaat om de volgende 6 netwerken (met daarachter aangeven hoeveel
basisscholen en leerlingen daarbij op de teldatum 1-10-2008 waren aangesloten):
1. brede school Boswijk:
2. brede school Waterwijk:
3. brede school Jol/Galjoen:
"
4. brede school Zuiderzeewijk:
5. brede school Lelystad-Haven:
6. brede school Atolwijk:
totaal:

5 scholen
3 scholen
3 scholen
3 scholen
1 school
4 scholen
19 scholen

930
437
346
468
231
744
3156

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

Gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn allemaal "van onderop" tot stand gekomen, zij het op initiatief
van de gemeente . Omdat het brede schoolconcept alleen maar werkt als alle betrokken scholen en
instellingen erachter staan, bereid zijn met elkaar samen te werken en enthousiast mee te werken aan
het bereiken van de doelstellingen, is dat ook de enig juiste manier. Er zijn genoeg voorbeelden te
geven van brede scholen, die - vooral doordat men van bovenaf, bijvoorbeeld op grond van een
gemeentelijke beleidsnota, verplicht is tot samenwerking - niet optimaal functioneren.
Desondanks is gebleken, dat er langzamerhand behoefte is ontstaan aan een beleidsnotitie, waarin
de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders waarbinnen aan de brede schoolontwikkeling in
Lelystad in de komende jaren verder gewerkt dient te worden staan aangegeven. Deze nota beoogt
aan die behoefte tegemoet te komen.

II. Definitie. Wat is een brede school eigenlijk?
Juist omdat de brede school zoveel verschijningsvormen kent en omdat er zeer verschillende
redenen kunnen zijn om ergens in een dorp of een wijk een brede school te ontwikkelen, is het niet
eenvoudig één sluitende definitie van "de" brede school (als begrip) te geven. Bijna iedereen, zelfs
mensen die er vrij dicht bij betrokken zijn, verstaat er iets anders onder en dat kan leiden tot heel veel
misverstanden.
Om er meteen enkele uit de wereld te helpen:

het hoeft niet te gaan om één school: een brede school is altijd een "netwerk" en bij één brede
school kunnen dus heel goed meerdere scholen betrokken zijn;
een brede school kan gehuisvest zijn in diverse gebouwen; huisvesting in één "clustergebouw" of een "multi-functionele accommodatie" (MFA) is niet altijd mogelijk en ook strikt
genomen niet altijd noodzakelijk. Dit wil overigens niet zeggen, dat dergelijke accommodaties
geen belangrijke impuls kunnen geven aan de totstandkoming van een brede school, of dat zij
niet kunnen bijdragen aan het welslagen van een brede school.
Kernwoord in een goede definitie van het begrip "brede school" is samenwerking. En daarnaast gaat
het bij elke brede school, welke doelstelling en invalshoek ook wordt gekozen - zie hoofdstuk IV,
Profielen - minimaal om de ontwikkeling van kinderen en/of jongeren.
Met elke poging om hieraan nog meer voor elke brede school van toepassing zijnde woorden of
begrippen toe te voegen, begeven we ons op het terrein van de doelstellingen en die komen later in
deze nota aan bod. De hier dan ook aangehouden definitie van de brede school is om die reden kort
maar krachtig, te weten:
"Een brede school is een vorm van hechte samenwerking tussen enerzijds één of meer
scholen en anderzijds instellingen en organisaties die bijdragen leveren aan tenminste de
ontwikkeling van kinderen en/of jongeren".
III. Algemene maatschappelijke ontwikkelingen.
ledere school voor primair of voortgezet onderwijs dient rekening te houden met algemene
maatschappelijke ontwikkelingen. Als we de belangrijkste "trends" van de laatste jaren op een rijtje
zetten zal het duidelijk worden dat deze trends de maatschappij - en dus ook het onderwijs - voor
grote opgaven stellen. De brede school is bij uitstek een middel om goed te kunnen inspelen op deze
trends. Het gaat hierbij om trends en ontwikkelingen, die zich overal in Nederland voordoen en die
gelden voor alle scholen in gelijke mate, en om meer plaats- en/of wijkgebonden ontwikkelingen. Bij
deze laatste categorie gaat het veelal om maatschappelijke achterstanden of problemen en is het
mede de taak van met name brede scholen bij te dragen aan het terugdringen daarvan. Het is goed
hieronder de belangrijkste relevante ontwikkelingen en trends nog even te noemen en deze te
rangschikken naar de twee genoemde categorieën:
a. algemene trends en ontwikkelingen:
•
als gevolg van de individualisering en toenemende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces
is het aantal tweeverdieners sterk gestegen. Dat geldt ook voor het aantal alleenstaande ouders.
Daardoor is er veel meer vraag naar goede (en betaalbare) opvang van kinderen;
•
de kenniseconomie stelt hogere cognitieve eisen aan burgers dan vroeger. Hoe kan het onderwijs
de kinderen hierop het beste voorbereiden?
• door de toegenomen mobiliteit en de verminderde invloed en "geslotenheid" van traditionele
verbanden (familie, kerkgenootschap, buurt, sociale groep, zuil), onder andere veroorzaakt door
de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie, komen burgers steeds meer in
aanraking met verschillende sociale situaties. Dit vergt meer van de sociale competentie van
mensen dan, pakweg, 50 jaar geleden, toen de sociale structuren nog veel meer gesloten waren;
•
burgers worden, vooral op lokaal niveau, steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling en de
uitvoering van beleid. Dit vraagt om betrokken en actief participerende burgers;
• veel (rijks-)beleid houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De brede school
is een uitstekend middel om die verschillende beleidsterreinen (onderwijsbeleid, Grote
Stedenbeleid, veiligheidsbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid) te integreren;
• de huidige maatschappij geeft veel ruimte aan het individu. Het gezamenlijke en sociale is
daardoor wat teveel op de achtergrond geraakt. Het investeren in sociale samenhang in buurten
en zelfredzaamheid van burgers is nodig om een sociale samenleving te behouden.
b. ontwikkelingen, die zich voordoen in bepaalde plaatsenA/vijken:
•
door migratie blijven er steeds nieuwe kinderen van allochtone komaf Nederland binnenkomen. Zij
hebben veelal een grote taal- en onderwijsachterstand. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle
kinderen voldoende worden toegerust om zelfstandig in ons land te kunnen functioneren?
•
bepaalde groepen kinderen vertonen reeds op jonge leeftijd achterstanden op cultureel gebied, op
het gebied van sport en bewegen en/of op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling;

er is een kloof tussen gezinnen waar de autoritaire en directieve opvoedstijl gebruikt wordt, terwijl
in de buurt en op scholen de kinderen wordt geleerd om zelfstandig in een grote mate van vrijheid
zelf keuzes te maken

IV. Profielen.
Elke school, dus ook elke brede school, maakt onderdeel uit van zijn omgeving. Alle scholen hebben
dan ook te maken met de in het vorige hoofdstuk kort aangegeven algemeen maatschappelijke
ontwikkelingen en trends, al is het maar vanwege het feit dat zij sinds 1 augustus 2007 verplicht zijn te
zorgen voor tussenschoolse opvang van hun leerlingen. In de meeste gevallen wordt daartoe een
overeenkomst gesloten met een (commerciële) kinderopvangorganisatie.
Dat is echter nog niet voldoende om te kunnen worden aangemerkt als een "brede school" als
bedoeld in deze nota. Wat immers dan nog ontbreekt is een echte samenwerking tussen het
onderwijs en andere instellingen, op basis van gelijkwaardigheid en gebruikmakend van eikaars
specifieke kwaliteiten en professionaliteit, met het doel op basis van een gezamenlijke visie:
a. een samenhangend antwoord te geven op de vragen, wensen en behoeftes die leven in het
dorp of de wijk waarin men opereert;
b. of te proberen samen een goed op elkaar afgestemde bijdrage te leveren aan de oplossing
van bepaalde problemen in dat dorp of die wijk.
De voor de Brede School zo kenmerkende woorden zijn cursief en vet weergegeven.
Het bovenstaande betekent dat een brede school niet kan of behoort te worden ontwikkeld zónder dat
eerst een goede wijkanalyse is gemaakt. Alleen aan de hand daarvan kunnen scholen en instellingen
een gezamenlijke visie ontwikkelen en kunnen doelstellingen worden geformuleerd die relevant zijn in
relatie tot de wijk waarbinnen een brede school-netwerk haar activiteiten organiseert.
De 6 Lelystadse Brede Scholen hebben allemaal dit traject (wijkanalyse - gezamenlijke visie formulering van algemene en specifieke doelstellingen) doorlopen. De uitkomsten ervan zijn uiteraard
per Brede School verschillend, en uitvoerig beschreven in de 6 projectplannen. Het is niet erg zinvol
in deze Kadernota al te diep in te gaan op deze details. Voor wie daarvan toch kennis wil nemen zijn
de projectplannen als bijlage bij deze nota gevoegd.
Over de keuzes die elke brede school moet maken als het gaat om het gezamenlijk formuleren van de
(hoofd-)doelstellingen kan desondanks, in algemene zin, het volgende worden opgemerkt.
De wijkanalyse en de mede daarop gebaseerde gezamenlijke visie bepalen immers, als het goed is, in
belangrijke mate het hoofdkenmerk van elke Brede School. We hebben het dan over vragen als: "wat
willen we samen bereiken? op welke problemen, maar ook kansen richten we ons in het bijzonder?
hoe kunnen we de ontwikkelingskansen van "onze" kinderen en jongeren vergroten? hoe kunnen
"onze" ouders daarbij worden betrokken en wat kunnen we doen om, als dat nodig is, ook iets te
betekenen voor onze buurt of wijk?".
Hoewel elke brede school dus per definitie "uniek" is, kunnen brede scholen heel goed worden
onderverdeeld op basis van een aantal (hoofd-)doelstellingen, ook wel "profielen" genoemd.
Op stedelijk niveau kan worden vastgesteld, dat daarbij het verrijkingsprofiel (het bieden van
optimale ontplooiingskansen aan kinderen op het gebied van - bijvoorbeeld - sport en cultuur) het
meest elementair is. Dat betekent dat elke brede school in Lelystad het bieden van optimale
ontplooiingskansen minimaal als één van de beleidsdoelstellingen in haar programma moet hebben
opgenomen en dat in ieder geval een deel van de activiteiten daarop is gericht. Ook activiteiten,
behorende bij het wijkprofiel (versterken van de sociale cohesie in de wijk door het bieden van
voorzieningen en activiteiten aan buurtbewoners), kunnen op geen enkele brede school ontbreken, zij
het dat de mate waarin dit van belang is van wijk tot wijk erg kan verschillen.
Het hangt van de omstandigheden en de omgeving van de school (wijkanalyse) af of er sprake moet
zijn van een verdieping of nadere specificatie in de richting van één van de volgende profielen:
•
het kansenprofiel: het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen en ouders
•
het zorgprofiel. realiseren van optimale zorg voor kinderen en gezinnen
•
het dagarrangementenprofiel (of: opvangprofiel): het bieden van voldoende en goede
mogelijkheden aan tweeverdieners en alleenstaande ouders voor voorschoolse,
tussenschoolse en naschoolse opvang van hun kinderen.

Elk profiel kent zijn eigen specifieke doelstellingen en bijbehorende maatregelen en activiteiten.
In de praktijk is er echter bij vrijwel alle brede scholen, ook in Lelystad, sprake van een mengvorm.
Toch is vaak één van de genoemde profielen dominant en het is van belang dat alle betrokkenen zich
dat realiseren.
In dit kader is het ook belangrijk te vermelden, dat in Lelystad het realiseren van optimale zorg voor
kinderen en gezinnen - zeker in bepaalde wijken - als hoofddoelstelling voor de brede
schoolontwikkeling wellicht voor de hand liggend zou zijn, maar dat desondanks niet altijd is gekozen
voor het zorgprofiel als zijnde dominant. De reden hiervan is, dat ervan uit wordt gegaan dat hier meer
een taak is weggelegd voor de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), waar de zorg voor
kinderen en gezinnen goed wordt georganiseerd. De buurtnetwerken 12- zullen onderdeel worden van
deze CJG's. Door koppeling van de interne zorgstructuur van de scholen met het externe netwerk
ontstaat er een goed samenhangend aanbod van zorg in en rond de school en in de wijk.

V. Speerpunten van Brede Schoolbeleid.
Hoewel, op basis van een wijkanalyse en de door de samenwerkende partners tot stand gekomen
gezamenlijke visie elke brede school haar eigen profiel en (hoofd-)doelstellingen dient vast te stellen,
is het wel goed in deze Kadernota enkele "speerpunten van beleid" te benoemen. Het zijn
speerpunten, die overigens op elke bestaande brede school in Lelystad al volop aandacht krijgen (zie
de diverse projectplannen) en die bij nog te ontwikkelen brede scholen niet mogen ontbreken.
a. de ontwikkeling van sociale competenties bij kinderen
Het staat wel vast dat een goede sociale ontwikkeling bijdraagt aan een goede ontwikkeling op vele
andere gebieden, waaronder cognitieve en taalontwikkeling. Bepaalde elementen van "sociale
competentie"- zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motivatie en probleemoplossend vermogen vormen zelfs een basisvoorwaarde voor de leerprestaties en vergroten de kans op een succesvolle
schoolloopbaan.
Sociaal competent gedrag is (op termijn) ook belangrijk voor de sociale samenhang in wijken en een
actieve betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Kinderen leren zich van jongs af aan op een
bepaalde manier te gedragen en het investeren in de ontwikkeling van sociaal competent gedrag
(binnenschools en buitenschools) betekent in deze zin ook een investering in de ontwikkeling van
verantwoordelijk en democratisch burgerschap.
De brede schoolactiviteiten op het gebied van sport en bewegen en kunst en cultuur zijn bij uitstek
geschikt voor de ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen.
b. opvoedingsondersteuning
Ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding van hun kinderen. Sommigen kunnen daarbij
extra steun goed gebruiken. Gelet op de invloed van ouders op de opvoeding van hun kinderen biedt
de brede school "opvoedingsondersteuning" aan om zodoende de ontwikkelingskansen van hun
kinderen te vergroten. Oudercursussen als "Opvoeden zo" en "Omgaan met pubers", waarvan de
uitvoering berust bij de jeugdverpleegkundigen van de GGD, behoren onder meer tot het aanbod op
dit gebied.
c. koppeling binnen- en buitenschools leren
Kinderen leren en ontwikkelen zich, veelal spelenderwijs, gedurende de gehele dag. In schooltijd,
maar ook in hun vrije tijd, thuis, in de buurt of op de sportvereniging of de hobbyclub. Het behoort tot
de wezenlijke kenmerken van iedere brede school, dat dit binnen- en buitenschools leren waar
mogelijk en nodig op elkaar aansluit en op elkaar is afgestemd. Daarbij gaat het niet alleen om de
inhoud van de activiteiten en om de hierboven al genoemde ontwikkeling van sociale competenties,
maar ook om bijvoorbeeld het pedagogisch-didactisch klimaat waarbinnen deze activiteiten zich
afspelen. Alleen bij een hechte samenwerking tussen de school en de instellingen die zich
bezighouden met het buitenschools aanbod kan dat worden bewerkstelligd.
d. doorgaande leerlijn
Aansluiting en afstemming van ontwikkelingsprogramma's op elkaar is ook van groot belang bij de
overgang van kinderen van de peuterspeelzaal of de kinderopvang naar de basisschool, van de ene

klas naar de andere en van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het beleid op het
gebied van de voor- en vroegschoolse educatie (WE) is daarvan een specifiek voorbeeld.
Het realiseren van deze doorgaande leerlijn is overigens een opgave voor alle scholen en instellingen
voor voorschoolse opvang. Het feit dat er binnen het brede school-netwerk al sprake is van een goede
samenwerking tussen enkele van de genoemde "partijen" verhoogt de kans op het daadwerkelijk
realiseren van deze doorgaande leerlijn.

VI. Uitbreiding van het aantal brede scholen in Lelystad?
Een meer algemeen speerpunt van gemeentelijk beleid zou kunnen zijn, dat alle scholen in Lelystad
(op termijn) deel gaan uitmaken van een brede school-netwerk. Daarover wordt het volgende
opgemerkt.
Hierboven is al geschreven, dat geen enkele school zich anno 2008 kan veroorloven geen rekening te
houden met haar omgeving, of niet op enigerlei wijze een beroep te doen op of samen te werken met
andere instellingen die zich bezighouden met "hun" kinderen. Daarmee zijn nog niet alle scholen
"breed" in de zin van deze nota. Het moet immers gaan om een "hechte" samenwerking, om een
gezamenlijke visie en aanpak, om afstemming tussen de activiteiten binnen schooltijd en buiten
schooltijd (verlengde schooldag), om het samen bereiken van in ieder geval de doelstelling de
ontplooiingskansen van kinderen te optimaliseren. De brede schoolambities dienen vanzelfsprekend
te worden opgenomen in het beleidsplan van de school en het schoolwerkplan. Pas dan mag een
school als het ware het predikaat "brede school" voeren.
Een dergelijke samenwerking kan niet "van bovenaf worden opgelegd: ze vooronderstelt de
bereidheid van alle potentiële partners daarin ook daadwerkelijk te investeren. Daarbij moet ook
worden bedacht, dat er momenteel heel veel andere (onderwijskundige) zaken zijn die van de scholen
veel extra tijd en inspanning vergen. Niet alles kan of hoeft gelijktijdig plaats te vinden en het kan in
bepaalde situaties zeker verstandig zijn wat een eventuele brede schoolontwikkeling betreft even "pas
op de plaats" te maken.
Aan de andere kant past hier toch ook de opmerking, dat door deelname aan het brede schoolconcept
-zoals dat in Lelystad inhoudelijk en organisatorisch gestalte krijgt en in deze nota staat beschreven
- de school met een relatief geringe eigen inzet van personeel, tijd en middelen veel extra's kan
bieden aan kinderen, jongeren en ouders en een prominentere rol kan spelen binnen de eigen wijk.
De gemeente zal in de komende jaren zeker initiatieven nemen om, binnen de kaders van deze nota,
het aantal brede scholen in Lelystad (inclusief het voortgezet onderwijs) uit te breiden. Daarbij kan de
voorgenomen ontwikkeling van Multi-functionele accommodaties (Kempenaar, Warande) zeker
helpen, maar ook zonder deze MFA's kunnen heel goed nieuwe brede school-netwerken ontstaan.
Initiatieven vanuit "het veld" zullen zeker worden ondersteund, waarbij het in principe niet uitmaakt
welk "profiel" men daarbij voor ogen heeft.
Zonder draagvlak en enthousiasme bij alle betrokkenen is elke poging om het aantal brede scholen uit
te breiden echter tot mislukken gedoemd en kunnen bestaande brede scholen maar beter worden
opgeheven. Het behoeft geen betoog dat er in dat laatste geval sprake is van een gemiste kans als
het erom gaat kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners extra ontplooiingskansen, ontwikkelingskansen, zorg en/of opvangmogelijkheden te bieden. Met name bij de betrokken schooldirecties ligt
hier een bijzondere verantwoordelijkheid.
Overigens is het zo, dat elke uitbreiding van het aantal brede scholen veel tijd en inspanning vergt en
zal leiden tot een vraag naar beschikbaarstelling van meer middelen. Mede om die reden wordt er in
deze Kadernota bewust voor gekozen de uitbreiding van het aantal brede school-netwerken voor de
komende jaren te beperken tot maximaal één per jaar.

VII. Uitvoering in de praktijk. Organisatie. Actiepunten.
Hoe komt een brede school in Lelystad tot stand?
Eerst wordt er, tot nu toe steeds op initiatief van de gemeente, een gezamenlijke visie ontwikkeld. Op
basis van die visie wordt er een "projectplan" geschreven, waarin concreet de (hoofd-)doelstellingen
(het profiel) staan aangegeven, alsmede de activiteiten die worden georganiseerd om deze te

bereiken. Tenslotte wordt per brede school door de deelnemende instellingen een
samenwerkingsconvenant getekend en kdaardooran de brede school daadwerkelijk van start gaan.
Vaak is er bij de start van de brede school nog sprake van een momentopname en moet het
projectplan worden gezien als een ontwikkeldocument. Afhankelijk van de situatie komt het voor, dat
scholen zich in eerste instantie willen richten op de eigen leerlingen en ouders, terwijl het uiteindelijk
toch de bedoeling is de activiteiten te richten op alle kinderen uit de buurt of wijk, en de deuren van de
school ook te openen voor andere wijkbewoners dan "alleen maar" de ouders van de leerlingen.
Zo'n "aanloopfase", waarin men weliswaar van start gaat, maar nog niet in staat is alle doelstellingen
in één keer te realiseren, is begrijpelijk en acceptabel, als er maar sprake is van een ontwikkeling in
de richting van de eigenlijke doelstelling(-en). Wat dit laatste betreft is er een belangrijke rol
weggelegd voor de door de gemeente aangestelde "projectleiders brede school". Samen met
vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en instellingen moeten zij ervoor zorgen, dat de
doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald. Zij spelen ook een belangrijke rol bij de evaluatie,
waarover in elk projectplan nadere afspraken zijn gemaakt.
In de discussies die in de achterliggende periode over het Brede School-beleid in Lelystad met een
groot aantal direct betrokkenen is gevoerd en ook tijdens de Brede School-conferentie op 29
september 2008, is meermalen aangegeven dat deze "sturing-op-afstand" - d.w.z. door een
gemeentelijk projectleider - weliswaar tot nu toe redelijk gewerkt heeft, maar ook haar nadelen heeft.
De betrokkenheid van met name de scholen bij "de brede school" blijft daardoor veelal achter bij de
verwachtingen, men (schooldirecties en schoolteams) neemt soms nog te vaak een te afwachtende
houding aan als het gaat om dit onderwerp, het gevoel een "echte" brede school te zijn ontbreekt bij
sommige leerkrachten. De werkelijke doelstellingen - en mogelijkheden! - van de brede school zijn
vaak onvoldoende bekend, met als gevolg dat het nog te veel wordt gezien als een onderwerp dat
"van bovenaf opgelegd" is en alleen maar extra werk oplevert. Extra werk dat misschien wel ten koste
gaat van de kerntaken van de school!
De huidige brede scholen in Lelystad zijn zonder uitzondering met veel enthousiasme van de kant van
de schooldirecties en enkele betrokken groepsleerkrachten gestart, maar na verloop van tijd treedt
bijna altijd een fase in van routine, van aandacht voor "de verkeerde dingen" (administratieve zaken,
vergadermoeheid) in plaats van doorontwikkeling op basis van nieuwe ideeën en het verder
verwezenlijken van de zelfgekozen doelstellingen. Van de gemeentelijke projectleiders kan niet of
nauwelijks worden verwacht dat zij, hoezeer zij ook hun best doen, dit proces kunnen ombuigen.
Het gevaar is natuurlijk dat "de brede school" een langzame dood sterft of hoogstens voor een
enkeling nog belangrijk is als het gaat om vergroting van de ontwikkelingskansen van de kinderen.
Het is van groot belang dit signaal thans op te pakken en maatregelen te nemen om het tij te keren.
Tijdens de eerder genoemde conferentie zijn daartoe goede suggesties gedaan, die in deze
Kadernota worden overgenomen. Het gaat om de volgende aanbevelingen, die tevens de
belangrijkste actiepunten vormen voor de beleidsuitvoering in de komende periode:
a. Het is aan te bevelen te komen tot herijking van het Brede school-beleid in Lelystad.
Concreet betekent dit, dat met alle bestaande brede scholen in de komende periode
gesprekken zullen worden gevoerd om doelstellingen, knelpunten, ambities en mogelijkheden
opnieuw tegen het licht te houden. Met name de schooldirecties zullen bij die gesprekken een
centrale rol krijgen als het gaat om vragen als: hoe kunnen we uitgroeien tot een "echte" brede
school, hoe kunnen we de mogelijkheden van de brede school beter dan tot nu toe benutten
en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het brede school-concept een logisch en waardevol
onderdeel uitmaakt van de reguliere onderwijstaken? Het behoeft geen betoog dat bij die
gesprekken - voor zover aanwezig - gebruik zal worden gemaakt van de evaluaties (zie
hoofdstuk VI: Kwaliteitscriteria);
b. Daarnaast zal een keurmerk brede school worden ingevoerd als "bewijs" dat men voldoet
aan de kwaliteitscriteria (zie hoofdstuk VI). Dit moet nog verder worden uitgewerkt. De
gedachten gaan uit naar een systeem, waarbij het al dan niet hebben van dit keurmerk van
invloed is op de hoogte van het beschikbare brede school-budget;
c. De verantwoordelijkheid voor het welslagen van het brede school-beleid wordt binnen
afzienbare tijd overgedragen van de gemeentelijke projectleiders naar de schooldirectie(s).

De directeur van de brede school (c.q. één van de schooldirecteuren van de scholen die deel
uitmaken van een brede school-netwerk) krijgt de regierol voor wat betreft de uitvoering van
het brede school-beleid, stuurt aan, zit brede school-vergaderingen voor, krijgt het beheer
over het brede school-budget, en is aanspreekpunt voor collega-scholen, instellingen en de
gemeente. Hij of zij wordt met andere woorden de eindverantwoordelijke;
d. Om de onder c genoemde extra taak te kunnen uitvoeren krijgt elke eindverantwoordelijke
directeur gedurende één dag in de week de beschikking over een brede school-ondersteuner.
Te denken valt aan een medewerk(st)er die - onder aansturing van de eindverantwoordelijke
directeur-zelfstandig veel organisatorische, administratieve en financiële brede school-taken
kan afhandelen. De hiermee gepaard gaande salariskosten zullen worden betrokken bij de
nadere besluitvorming rond de uitvoering van de "combinatiefuncties Impulsmaatregel brede
scholen, sport en cultuur" (zie hoofdstuk IX).

De "Menukaart" brede scholen.
Een belangrijk middel om de brede schooldoelstellingen waar te maken, is het organiseren van
activiteiten voor kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners. Daartoe is een "Menukaart" (en een
bijbehorend inschrijfformulier) ontwikkeld, waarin per brede school en per kwartaal alle brede schoolactiviteiten staan aangegeven. Het behoeft geen betoog dat het gaat om activiteiten binnen en buiten
schooltijd, in het "eigen" schoolgebouw, op het "eigen" schoolplein, maar ook om activiteiten die elders
(in de wijkgymzaal, in een andere school, in het buurtcentrum, etc.) plaatsvinden.
De Menukaart is nog maar net ontwikkeld, maar lijkt een goede methode om alle betrokkenen op de
hoogte te stellen van wat de brede school allemaal te bieden heeft.
Een voorbeeld-Menukaart + inschrijfformulier is opgenomen in de bijlagen bij deze nota.
Het kost elk kwartaal heel veel tijd en moeite om de Menukaarten samen te stellen en op tijd gereed te
hebben. Er kan vanuit worden gegaan dat een "brede school-ondersteuner", als hierboven wordt
aanbevolen, wat dit betreft belangrijk werk kan verrichten.
VI. Kwaliteitscriteria.
In een aantal projectplannen zijn ze al opgenomen: de landelijk ontwikkelde "kwaliteitscriteria"
waaraan brede scholen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de voornamelijk door de
gemeente beschikbaar gestelde extra middelen, (zie hoofdstuk VIII).
Het gaat, samengevat, om de volgende criteria:
er moet sprake zijn van een gezamenlijke visie
het kind moet centraal staan
de ouders moeten bij de brede school worden betrokken
er moet sprake zijn van maatwerk in de wijk
er moet sprake zijn van multidisciplinaire samenwerking
er moet sprake zijn van een doorgaande lijn in de werkwijze van de betrokken organisaties
- van de in de brede school werkzame personen wordt een nieuwe professionele houding
verwacht
er moet sprake zijn van een structurele aanpak: de continuïteit van de brede school moet
gewaarborgd zijn
er is voldoende en goede ruimte (accommodatie) beschikbaar
de resultaten van de brede school moeten door middel van evaluatie in beeld worden
gebracht.
Wat dit laatste betreft: aan een "echte" evaluatie - die verder gaat dan het verzamelen van
kwantitatieve gegevens omtrent de deelname aan bepaalde brede school-activiteiten, of dan
tevredenheidsonderzoeken - zijn de brede scholen in Lelystad nog niet of nauwelijks toegekomen.
Het is ook buitengewoon lastig om hiervoor een goede methode te vinden. Om een voorbeeld te
geven: hoe meet je de beoogde toegenomen sociale competentie bij kinderen? En als dat al te meten
valt, wat is dan de invloed geweest van het gevoerde beleid?
Ook landelijk bevindt zich de ontwikkeling van een "brede school-monitor" nog in de kinderschoenen.
Vanzelfsprekend zullen deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en zullen ook

initiatieven worden genomen om te komen tot een betere monitoring. Van belang hierbij is dat door de
gemeente Lelystad in 2009 zal worden deelgenomen aan de "Benchmark Jeugdbeleid" (inclusief
Centrum voor Jeugd & Gezin en Brede School). Het onderwerp "monitoring" zal daarbij ongetwijfeld
aan de orde komen.
Vooralsnog zullen in ieder geval de bestaande evaluatie-activiteiten worden voortgezet en waar
mogelijk verbeterd.
De uitgewerkte kwaliteitscriteria zijn als bijlage toegevoegd aan deze Kadernota met de bedoeling ze
van toepassing te verklaren op alle bestaande en nog te ontwikkelen brede scholen in Lelystad.

IX. Het BOS-project; de Impulsmaatregel Brede Scholen, Sport en Cultuur.
Door deel te nemen aan het zg. "BOS-project" (BOS = Buurt, Onderwijs en Sport) is er in Lelystad, tot
en met het jaar 2009, veel rijkssubsidie beschikbaar voor uitbreiding van het sport- en beweegaanbod
aan kinderen.
Om dit te realiseren worden de volgende deellijnen uitgevoerd:
•
het uitbreiden van de bestaande bewegingsactiviteiten binnenschools door het aanstellen van
extra vakleerkrachten basisonderwijs
•
het versterken van het naschools aanbod verlengde schooldag brede basisscholen
•
het vergroten van het aanbod scholierensport door meer verenigingen te laten participeren
•
het bij verenigingen ontwikkelen van een aanbod dat past bij de beweegvraag van kinderen
•
het versterken van de samenhang door het aanstellen van een coördinator
Als gevolg van deze tijdelijke subsidieregeling heeft een aantal brede scholen het bewegingsonderwijs
als "vak" ingevoerd of uitgebreid. Deze scholen hebben zich bereid verklaard na te gaan of dit vanaf
2010 volledig kan worden bekostigd uit hun reguliere formatiebudget. Inmiddels is wel duidelijk, dat dit
voor een aantal scholen niet zal lukken. Nagegaan zal worden of en in hoeverre de realisering van
"combinatiefuncties Impulsmaatregel brede scholen, sport en cultuur" (zie hierna) hier soelaas kan
bieden.
Daarnaast is het sportwijkwerk versterkt en wordt er intensief samengewerkt tussen de verenigingen,
het sportwijkwerk en het bewegingsonderwijs om het beweegaanbod te vergroten en te versterken. Dit
heeft er inmiddels toe geleid, dat aan alle brede scholen momenteel het predikaat "Sportieve Brede
School" is verstrekt.
Min of meer als gevolg van onder meer het BOS-project is in augustus 2007 - op grond van een
overeenkomst tussen de ministeries van OCW, VWS, de VNG en NOC/NSF en de Cultuurbond verschenen de "Impulsmaatregel Brede Scholen, Sport en Cultuur". Eén van de doelstellingen van
deze Impulsmaatregel is versterking van de brede schoolontwikkeling in die gemeenten, die zich op
basis van vrijwilligheid bereid hebben verklaard tot realisering van een aantal "combinatiefuncties".
Daartoe ontvangen zij een structurele vergoeding via het gemeentefonds, maar hebben zij zich ook
verplicht tot co-financiering van - uiteindelijk - 60% van de hiermee verband houdende structurele
kosten.
Met één uitzondering hebben alle zg. "G31-gemeenten" (waaronder Lelystad) aangeven vanaf 2008 in
aanmerking te willen komen voor extra rijksuitkering, in ruil voor de verplichting de genoemde
combinatiefuncties ook daadwerkelijk te realiseren. De co-financieringsverplichting geldt vanaf het jaar
2009 en de consequenties daarvan zijn meegenomen in de voorstellen voor de Voorjaarsnota 2008.
Daarbij is als uitgangspunt vastgesteld, dat de totale hiermee verband houdende middelen als volgt
zullen worden aangewend:
50% voor structurele financiering van de tot nu toe op basis van tijdelijke middelen (GSB,
BOS-project) aangestelde Brede Schoolfunctionarissen;
50% voor het creëren van (structurele) nieuwe functies.
Het gaat bij combinatiefuncties om personen, die in dienst zijn bij één organisatie, maar
werkzaamheden verrichten voor verschillende sectoren. Te denken valt aan de combinaties
onderwijs-sport, onderwijs-opvang, onderwijs-cultuur, en dergelijke. Hoewel er nog vele - met name
juridische en arbeidsrechtelijke - problemen moeten worden opgelost, biedt deze impulsmaatregel
heel veel mogelijkheden als het gaat om versterking van het brede school-beleid in Lelystad, en ook
om de andere doelstellingen (versterking van sportverenigingen, het bieden van een dagelijks sport8

en beweegaanbod aan kinderen, het kinderen laten kennismaken met/gelegenheid geven tot
beoefenen van kunst en cultuur) te realiseren.
Een deel van de middelen is daarnaast bestemd voor de ontwikkeling van brede scholen voor
voortgezet onderwijs.
Concreet gaat het in Lelystad om maar liefst 6 combinatiefuncties (fte's) in 2008, uit te breiden naar in
totaal 12,6 combinatiefuncties (fte's) in 2012.
De mogelijkheden en "spelregels" van de Impulsmaatregel zijn omschreven in de in de zomer van
2008 vastgestelde "Discussienota Impulsmaatregel / combinatiefuncties" en inmiddels uitvoerig
besproken - onder meer tijdens de Werkconferentie van 29 september 2008 - met daarvoor in
aanmerking komende instellingen. Op korte termijn wordt in dit kader gestreefd naar de aanstelling
van:
1. een makelaar onderwijs - sport (1 fte);
2.verenigingsondersteuners onderwijs - sport (3,5 fte), ten behoeve van verenigingen die deelnemen
aan brede school-activiteiten en ten behoeve van de uitbreiding van het sportsteunpunt van het
Sportbedrijf met 0,5 fte;
3. een makelaar onderwijs - kunst & cultuur. (1 fte).
Binnenkort zal het initiatief worden genomen om te komen tot een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, op basis waarvan deze combinatiefunctionarissen ook daadwerkelijk kunnen worden
aangesteld. Daartoe zijn immers nog heel wat "technische" zaken te regelen, zoals: werkgeverschap,
aansturing, taakomschrijving, rechtspositie, werving & selectie, en dergelijke.
Bij de verdere implementatie zal gebruik worden gemaakt van de producten en adviezen van de
speciaal hiervoor in het leven geroepen landelijke "Taskforce Impulsmaatregel".
Later dit jaar of met ingang van het jaar 2010 is het de bedoeling over te gaan tot (structurele)
aanstelling van "brede school-ondersteuners" (1,2 fte), sportwijkwerkers, "extra" vakleerkrachten
bewegingsonderwijs ten behoeve van de brede scholen, en klasse-assistenten/opvangmedewerkers.
Inhoudelijk wordt nog opgemerkt, dat de Impulsmaatregel - waarin nogal sterk de nadruk ligt op
versterking van de brede schoolontwikkeling via veel aandacht voor sport/bewegen en cultuur - heel
goed past bij een brede schooldoelstelling, die ook in Lelystad - getuige de bestaande projectplannen
- steeds belangrijker wordt gevonden, te weten de ontwikkeling van de sociale competentie van
kinderen. Sport en cultuur zijn bij uitstek terreinen, die daaraan een goede bijdrage kunnen leveren
(naast bijvoorbeeld de ontwikkeling tot goed democratisch burgerschap van kinderen). Tenslotte
strookt het streven om - via de combinatiefuncties - te komen tot een dagelijks sport- en
beweegaanbod aan kinderen geheel met de toenemende aandacht voor het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl (inclusief gezonde voeding) bij kinderen.

X. De financiën. Het gaat om een structurele aanpak.
Tot en met het jaar 2009 wordt het brede schoolbeleid in Lelystad hoofdzakelijk gefinancierd met
GSB-middelen. Het gaat momenteel om een bedrag van in totaal ca. € 330.000,- per jaar.
Per leerling is in 2009 ca. € 90,00 beschikbaar, onderverdeeld over de volgende activiteiten:
-

-

Sport en spel:
Kunst en cultuur:
Opvoedingsondersteuning:
Ontwikkeling sociale competentie:
Opvang en kinderparticipatie:
PR-activiteiten:

€ 26 (GSB)
€ 23 (GSB)
€ 8 (GSB)
€ 6 (GSB)
€ 24 (budget Sociaal-Cultureel Werk/GSB)
€ 3 (GSB)

Totaal:

€ 90

Het aantal leerlingen in 2009 (prognose) van de thans deelnemende scholen bedraagt, afgerond,
3350. Het totaal benodigde budget bedraagt dan:

-

3350 lln. x € 90 is
Bij: Buurtnetwerken:
Bij: Brede School Algemeen:
Totaal:

€301.500,€ 20.000,- (GSB)
€ 10.000,- (GSB)
€331.500,-

Financiering na 2009:
Vanaf het jaar 2010 komen de kosten van de brede school in principe ten laste van de algemene
middelen van de gemeente Lelystad. Naar aanleiding van de continueringstoets GSB-maatregelen is
bij de Najaarsnota 2008 besloten, dat het brede school-beleid ook na 2009 dient te worden voortgezet
en dat daarvoor een jaarlijks budget van € 330.000,- nodig is. Inmiddels is bekend dat het GSB-beleid
(in aangepaste vorm) zal worden voortgezet en dat Lelystad ook na 2009 in dit kader op veel extra
middelen kan rekenen. Echter, naar thans valt te voorzien kunnen omtrent de hoogte en de besteding
van deze middelen pas bij de Voorjaarsnota 2009 definitieve voorstellen worden gedaan.
Dat geldt dus ook voor de financiële consequenties van continuering van het brede school-beleid
vanaf 2010.
De financiële consequenties van de "Impulsmaatregel" (deel co-financiering door de gemeente) zijn
meegenomen bij de voorjaarsnota 2008.
Daarbij wordt aangetekend, dat op de onderdelen sport en spel, kunst en cultuur en opvang en
kinderparticipatie, althans voor zover het gaat om salariskosten, met gebruikmaking van de
mogelijkheden van de Impulsmaatregel (zie hoofdstuk VII) vanaf 2009 belangrijke besparingen in de
totale begroting Brede Schoolbeleid zullen kunnen worden gerealiseerd.
Het is nog niet mogelijk de "inverdieneffecten" van de Impulsmaatregel exact aan te geven. Pas als de
daarin genoemde combinatiefuncties zijn gerealiseerd of "ingepland" voor de wat langere termijn, kan
hierover echte duidelijkheid worden geven. Wel is bij de Voorjaarsnota 2008 als taakstelling
geformuleerd, dat de "Impulsmiddelen" voor 50% zullen worden ingezet voor het structureel maken
van bestaande Brede School-functies en voor de andere 50% voor het realiseren van nieuwe functies,
dan wel uitbreiding van bestaande functies.
Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2009 zal een samenhangend voorstel kunnen worden ingediend tot:
structurele financiering van het brede schoolbeleid,
met daarbij betrokken de middelen die nodig zijn voor de co-financiering van de Impulsmaatregel
door de gemeente,
inclusief de in verband met de Impulsmaatregel te ontvangen structurele rijksuitkering,
en de middelen, verband houdende met de voortzetting van het GSB-beleid na 2009 (in
aangepaste vorm).
Op dit moment moet worden volstaan met het volgende globale financiële overzicht van de
beschikbare en benodigde middelen die beschikbaar dan wel nodig zijn om in periode 2009 tot en met
2012 het brede schoolbeleid structureel te kunnen voortzetten c.q. uit te breiden:

10

Meerjarenbegroting Brede Schoolbeleid Leleystad, periode 2009 - 2012
(2008)

2009

2010

2011

2012

beschikbaar:
saldo voorgaand jaar:

268.751

170.951

324.851

GSB-middelen

330.000

330.000 *)

330.000 *)

330.000 *)

330.000 *)

Impulsmaatregel (VJN 2008)

268.751

341.902

466.667

516.667

569.054

598.751

940.653

967.618

841.518

998.442

330.000

346.190

363.434

385.287

395.577

170.951

233.333

258.333

284.527

99.388

(alg.uitk. + gem. co-financiering)
Totaal inkomsten:

uitgaven:
begroting per jaar:
(incl. structureel maken bestaande
brede schoolfunctionarissen)
bij: uitbr. combinatiefuncties**)
bij: uitbreiding met 1 brede
school per jaar (500 lln.)

46.000

98.510

155.265

Totaal uitgaven:

330.000

517.141

642.767

742.130

835.369

Saldo inkomsten/uitgaven:

268.751

423.512

324.851

99.388

163.073

*) conform voorstel
continueringstoets GSB (NJN
2008)
**) 50% van de middelen
Impulsmaatregel

Opgemerkt wordt nog dat de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 eveneens
zal worden voorgesteld voor het brede schoolbeleid in Lelystad een bestemmingsreserve in te stellen.

X. Samenvatting.
Zowel op basis van landelijke ontwikkelingen, als gelet op de tot nu toe in Lelystad opgedane
ervaringen is het van belang het brede schoolbeleid in de komende jaren voort te zetten, te versterken
en structureel te financieren. Deze nota geeft een aantal Kaders aan waarbinnen die ontwikkeling
verder gestalte dient te krijgen.
Daarbij geldt de volgende definitie van "de brede school":
"Een brede school is een vorm van hechte samenwerking tussen enerzijds één of meer
scholen en anderzijds instellingen en organisaties die bijdragen leveren aan tenminste de
ontwikkeling van kinderen en/of jongeren".
Hoewel het initiatief vaak elders ligt (veelal bij de gemeente), dient de concrete ontwikkeling van een
brede school "van onderop" tot stand te komen.
Elke brede school in Lelystad komt tot stand via het doorlopen van de volgende stappen:
1. het maken van een wijkanalyse
2. het opstellen van een gezamenlijke visie
3. het opstellen van een projectplan
4. de ondertekening van een samenwerkingsconvenant door alle deelnemende instellingen.
Elke brede school in Lelystad heeft minimaal een activiteitenaanbod dat past bij het "verrijkingsprofiel"
(het bieden van optimale ontplooiingskansen aan kinderen op het gebied van sport en cultuur) en - in
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meer of mindere mate - het "wijkprofiel" (versterken van de sociale cohesie in de wijk door het bieden
van voorzieningen en activiteiten aan buurtbewoners). Afhankelijk van met name de wijkanalyse wordt
daarnaast, bij hét begin van de ontwikkeling tot een brede school, indien nodig / wenselijk een keuze
gemaakt uit één van de volgende "profielen":
a. kansenprofiel
b. zorg profiel
c. opvang profiel
In de praktijk zal er overigens altijd sprake zijn van een mengvorm, met één van de genoemde
profielen als dominant voor de brede school in kwestie.
Voor de periode 2009 tot en met 2012 worden de volgende speerpunten van beleid vastgesteld:
In de komende periode wordt op alle brede scholen in Lelystad aandacht besteed aan in ieder geval
de volgende 4 onderwerpen ( 4 "speerpunten van beleid ):
1. de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen
2. opvoedingsondersteuning
3. de koppeling tussen binnen- en buitenschools leren
4. de doorgaande leerlijn
Voor de periode 2009 tot en met 2012 worden de volgende actiepunten vastgesteld:
Actiepunt 1:
Voor de uitvoering van het brede schoolbeleid wordt tot nu toe per brede school-netwerk een
projectgroep in het leven geroepen, waarin alle deelnemende partners zijn vertegenwoordigd. Aan het
hoofd van elke projectgroep staat een gemeentelijk projectleider. In de loop van het jaar 2009 zal,
onder meer aan de hand van de tot nu toe beschikbare evaluaties, worden gewerkt aan een
"herijking" van het brede school-concept in Lelystad, waarbij de doelstellingen, ambities,
mogelijkheden en knelpunten per bestaande brede school opnieuw ter discussie zullen worden
gesteld. Bij deze herijking spelen de schooldirecties een centrale rol.
Actiepunt 2:
Gelijktijdig met het "herijkingsproces" zal worden gewerkt aan het overdragen van de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het brede school-beleid van de gemeentelijke
projectleiders naar de schooldirecties. Per brede school(-netwerk) wordt één van de schooldirecteuren
de eindverantwoordelijke (de "trekker"). Als compensatie voor de hiermee verband houdende extra
taken krijgt elke eindverantwoordelkijke directeur gedurende één dag per week een "brede schoolondersteuner".
Actiepunt 3:
Voor alle brede scholen in Lelystad zijn de in deze nota aangegeven "kwaliteitscriteria" van
toepassing. Na elke twee jaar vindt evaluatie en rapportage aan het gemeentebestuur plaats, onder
verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke projectleider of schooldirecteur. Als aan deze
kwaliteitscriteria wordt voldaan wordt een "keurmerk brede school" verleend. Dit keurmerk is van
invloed op de hoogte van het aan de brede school te verstrekken budget. In de loop van het jaar 2009
zal deze systematiek verder worden uitgewerkt.
De brede schoolactiviteiten worden aangegeven op "Menukaarten", die per kwartaal worden
geactualiseerd en op basis waarvan kan worden ingeschreven voor de activiteiten
De scholen die deel uitmaken van een brede schoolnetwerk nemen de ambities op in het beleidsplan
van de school en in het schoolwerkplan.
Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal brede scholen in Lelystad met (maximaal) één per
jaar. Daarbij zal nadrukkelijk ook de ontwikkeling van een brede school voor voortgezet onderwijs
worden betrokken.
De huidige financiering van het brede schoolbeleid met tijdelijke middelen (GSB-gelden) zal uiterlijk
vanaf het jaar 2010 moeten worden omgezet in een structurele financiering. Daarbij zullen
nadrukkelijk de middelen worden betrokken die beschikbaar c.q. nodig zijn voor de uitvoering van de
"Impulsmaatregel Brede School, sport en cultuur". Bij de gemeentelijke Voorjaarsnota 2009 zal een
samenhangend voorstel worden ingediend tot:
a. structurele financiering van het brede schoolbeleid
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b. met daarbij betrokken de middelen die nodig zijn voor de co-financiering van de
Impulsmaatregel door de gemeente
c. de in verband met de Impulsmaatregel te ontvangen structurele rijksuitkering.
d. en de verwachte voortzetting in aangepaste vorm van het GSB-beleid na 2009.

BIJLAGEN.
1. Voorbeeld projectplan.
2. Voorbeeld Menu-kaart + inschrijfformulier.
3. Kwaliteitscriteria.
4. Meerjarenbegroting uitgaven brede scholen 2009-2012.
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Indrukken uit Zweden: studiereis Brede School in Stockholm en omgeving, 9-12 december
2008
Deelnemers namens de gemeente Lelystad:
J. Wissink, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting & brede school
W. de Jager, wethouder stedelijk onderwijs

Het voert te ver om een uitgebreid verslag over de studiereis te schrijven, maar het is wel goed
enkele indrukken die we in Stockholm tijdens deze geslaagde studiereis hebben opgedaan, vast
te leggen. De concrete uitwerking zal in de van toepassing zijnde beleidsnotities een gepast
plekje krijgen.
Het geeft tevens aan, dat het wel degelijk zin heeft af en toe (gericht) "over de grens" te kijken
om daarmee in ieder geval nieuwe inspiratie op te doen voor waar we in Lelystad mee bezig
zijn, alsmede om met andere betrokkenen bijna vier dagen lang van gedachten te wisselen over
hun werk "thuis". Zeker als het gaat om een onderwerp als "de brede school", in Nederland
immers overal een actueel onderwerp (dat overigens overal, op basis van de eigen lokale
omstandigheden en mogelijkheden, "anders" wordt ingevuld). Lokaal maatwerk dus, en zo hoort
het ook!
Zweden is, zo is gebleken, voor ons een "voorbeeldland" als het gaat om de integratie tussen
kinderopvang en onderwijs. We hebben hiervan, zowel organisatorisch als in de facilitaire sfeer
(gebouwen), prachtige voorbeelden gezien. Deze voorbeelden zijn trouwens niet gemakkelijk in
Nederland te kopiëren! Daarvoor is het onderwijs- en opvangsysteem in Zweden te verschillend
van het onze.
Heel kort: de jongste kinderen gaan naar de "voorschool" (tot 6 jaar), de "basisschool" is er over
het algemeen voor 6-15 jarigen en pas daarna gaat men naar het "gymnasium" (= ons
voortgezet onderwijs).
Directe gevolgen hiervan zijn:
- de (definitieve) beroepskeuze, of de keuze welk v.o. wordt gevolgd, vindt veel later plaats
dan bij ons;
- heel consequent wordt er vanaf 0 - 1 5 jaar gewerkt aan de zelfstandigheid van de
kinderen en wordt er een haast weldadig aandoende "vriendelijke" discipline bijgebracht,
waar de kinderen alleen maar baat bij hebben. (Dit doet denken aan de term "liefdevolle
verwaarlozing" die Evelien Tonkens gebruikte op het LPB-congres gehouden in Lelystad
in het najaar van 2008.) Een studiehuis-achtige aanpak voor 14-15 jarigen levert, voor
zover dat voor ons te beoordelen was in zo korte tijd, geen enkel probleem op,
integendeel zelfs. Dat komt ongetwijfeld doordat deze kinderen van jongs af aan in een
dergelijk systeem zijn opgevoed en opgegroeid. De methode is als het ware
geïnternaliseerd.
Kinderen die op hun 2e of 3e ook bij stromende regen "gewoon" buiten spelen tijdens het
speelkwartier, hun laarzen en natte kleren daarna vanzelfsprekend zelf- zonder hulp! uittrekken en opbergen. De kinderen trekken vervolgens in school huns schoolsokken o f schoenen aan, waarmee ze niet buiten vertoeven. Verder beslist geen (overdreven)
veiligheidsmaatregelen op het ook na schooltijd opengestelde schoolplein zoals bij ons: dat kan
ook moeilijk vanwege de vaak rotsachtige gesteldheid van het terrein, maar de sfeer is er ook

