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 1. Brede school 
 

1.1 Definitie Brede School PO in Utrecht 
 De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van af  0 tot en met 12 jaar 
zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken diverse partnerorganisaties 
samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs. Ingebed in de wijk biedt de Brede School 
toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend dagprogramma wordt aangeboden. Het stimuleren 
van ouderbetrokkenheid en brede talentontwikkeling, daarbij oog hebben voor (zorg)behoeften van kinderen, is 
leidend.  
 
1.2 Criteria van de Utrechtse Brede Scholen 
Bij het schrijven van het meerjarenplan brede school zijn de bindende criteria van de Utrechtse Brede Scholen 
mede een leidraad, als onderdeel van het format.  Deze criteria zijn terug te vinden in onderstaande schematisch 
overzicht. Bij ieder punt wordt een korte toelichting gegeven en daarnaast is er een verwijzing te vinden naar het 
hoofdstuk waar het betreffende punt nader wordt toegelicht. 
 

BINDENDE CRITERIA Toelichting Te vinden in 
hoofdstuk Pedagogische basis 

1. De Brede School hanteert 
een gedeelde visie en missie 
m.b.t. de taakstelling van 
optimale brede schoolloopbaan 
(brede talentontwikkeling), 
sociale vaardigheden en 
persoonlijke competenties, en 
een doorgaande 
ontwikkelingslijn van 0-12 en 
ouderbetrokkenheid 

In het voor- en naschoolse aanbod van de Brede School 
worden doelen op het gebied van brede talentontwikkeling 
en sociale vaardigheden geformuleerd, welke aansluiten op 
de kerndoelen onderwijs. In het projectplan  zijn de doelen 
SMART geformuleerd. 
Ouderbetrokkenheid: heldere visie en doelen m.b.t. de 
ouderbetrokkenheid: de samenwerking met 
ouders/verzorgers in relatie tot de  invulling van de 
opvoedingsondersteuning, onderwijsondersteunend gedrag 
en invulling en gebruik van ouderlokalen. 

2.Visie 
 
5.Evaluatie 
 
6.Doelen 
  

2.  De Brede School heeft een 
gedeelde pedagogische visie 
t.a.v. de leeftijd 0-12 jaar en 
heeft deze – van management 
tot werkvloer - vertaald in 
concrete doelen, activiteiten en 
gewenste resultaten. 

Pedagogische visie: hierbij doelen we op een overkoepelende 
pedagogische visie ( geen onderwijskundig concept): hoe 
benaderen we  kinderen en ouders, hoe gaan we met elkaar 
om? Een voorbeeld van een pedagogische visie is de 
vreedzame school/vreedzame wijk. 

 6.Doelen 

Organisatorische basis   

3. Het onderwijs heeft de regie 
en neemt de 
verantwoordelijkheid in de 
totstandkoming en het 
functioneren van de Brede 
School. 

In netwerkverband werken diverse partnerorganisaties 
samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het 
onderwijs. 

4.Interne 
Analyse 

4. Schoolleider en management 
kernpartners zijn voorbereid op 
en bekwaam in hun 
voortrekkersrol 

Een kernteam Brede school met vertegenwoordigers van de 
betrokken kernpartners  bepaalt de structuur van de 
overleggen. Er worden heldere afspraken gemaakt over 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden welke worden 
vastgelegd in een convenant (zie ook V) 

4.Interne 
Analyse 

5. Naast onderwijs  en 
kinderopvang zijn andere 
disciplines zoals welzijnswerk, 
cultuur, zorg, GG en GD en 
sport betrokken en 
verantwoordelijk. Naschools 
aanbod is in ieder geval 
onderdeel hiervan.  

De Brede School sluit een convenant met één of meer 
partners waarbij duidelijk wordt gemaakt wat en waar de 
partners  inhoudelijk bijdragen aan het totale aanbod. Er is 
sprake van een samenhangend vraaggericht  aanbod, mede 
gericht op doorstroming naar regulier vrijetijdsaanbod op 
gebied van sport, kunst en cultuur. 

4.Interne 
Analyse 
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6. De brede school maakt 
zichtbaar hoe zij een warme 
overdracht m.b.t. de brede 
schoolloopbaan en 
ontwikkelingslijn van kinderen 
tussen de betrokken partners 
vorm geeft. 

Dit kan een individuele overdracht van een individueel kind 
betreffen of van “risicoleerlingen”, maar ook overdracht 
tussen verschillende partners gericht op doorgaande lijn 
van ontwikkeling van kinderen. Hoe is de overdracht 
geregeld, hoe wordt dit afgestemd met 
samenwerkingspartners en ouders. Welke informatie 
wordt overgedragen. 

4.Interne 
Analyse  
 
6.Doelen 

7. De Brede School presenteert 
zich als één voorziening naar 
buiten toe. 

Bijvoorbeeld door gezamenlijk communicatieplan, jaarplan, 
publiciteit.  

4.Interne 
Analyse 

8. De Brede School is de spil in 
de wijk. 

Te denken valt aan: rol van de Brede School in de wijk en 
positionering  in het netwerk, openstelling gebouw voor 
ouders of andere partners, bredere invulling ouderlokalen 
en de keuze voor een wijkgericht doel naar aanleiding van 
de wijkanalyse en de vertaling hiervan in het werkplan. 

3.Omgevingsan
alyse 

9. De brede school maakt haar 
meerwaarde zichtbaar en geeft 
aan welke resultaten zij wil 
bereiken 

Wat onderscheidt een brede school van een 'gewone' 
school. Wat biedt een brede school meer en wat willen we 
'meer' bereiken qua doelen  

5.Evaluatie 
6.Doelen 

 
1.3 Samenwerkingspartners 
 

Organisatie Naam   Functie 

PC De Boemerang Antonet Provoost 
 

 Directeur 
Bouwcoördinator 

OBS Jules Verne Anja van Impelen  Directeur 

OBS Rietendakschool Elisabeth Roos  Directeur 

Me’kaar (voor een deel van de 
uren gedetacheerd vanuit de 
PCOU) 

Elsemiek Homminga 
Janneke Baan 

Sociaal makelaar, coördinator talentontwikkeling  
Sociaal Makelaar vreedzame wijk 

Ludens Jitske Rienstra   Gebiedsmanager Noordwest 

Spelenderwijs Utrecht Sandra van Laar  Manager Noordwest 

Harten voor Sport Sylke Haverkorn Beweegmakelaar Onderwijs & Sport 

PCOU Annefieke Prins  Penvoerder Brede School Ondiep 

Me’kaar (gedetacheerd naar 
PCOU) 

Carla van der Rijt  coördinator Brede School  Ondiep  

 
2. Missie en Ambitie  
 
Brede School Ondiep bouwt aan een samenwerkingsstuctuur om de ontwikkelingskansen van kinderen te 
vergroten: op school, in het gezin en in de vrije tijd. Het gaat hierbij om de inrichting en in stand houden van een 
netwerk van onderwijs, welzijn, opvang en zorg rond kind en gezin. Dit om ervoor te zorgen dat de sociale 
competenties van kinderen worden bevorderd, evenals hun actieve deelname aan onderwijs, recreatie en 
samenleving. 
Brede School Ondiep neemt de leiding in de processen en activiteiten die binnen de Brede School worden 
georganiseerd. Er wordt telkens gekeken wat het beste aanbod is voor kinderen en hun ouders zowel binnen als 
buiten schooltijd. Dit met uiteindelijk doel om een optimaal sluitend aanbod te realiseren om de talenten van 
kinderen tussen 0 tot 14 jaar zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 
Brede school Ondiep is een plek in de wijk waar op diverse manieren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
het kind en de schoolloopbaan wordt versterkt.  
 
2.1 Missie 
Brede School Ondiep biedt en creëert optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Ondiep. Alle ouders 
vinden in Brede School Ondiep een passende basisschool.   
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2.2 Visie (waar gaan wij voor?) 
● Constructieve samenwerking zowel op visie, strategisch beleid en op uitvoeringsniveau met partners  
● Verbinding tussen binnen- , buitenschoolse- en wijkactiviteiten die leidt tot meer optimale 

ontwikkelingskansen (voor kinderen) 
● De scholen profileren zich binnen een gezamenlijk kader  
● Een positieve, gestructureerde omgeving voor kinderen biedt veiligheid, ontwikkelingskansen en 

participatie mogelijkheden. 
 

2.3 Ambitie 
De kernwaarden van Brede School Ondiep hebben we “vertaald” in de volgende speerpunten 

- Eenduidige pedagogische visie; De vreedzame wijk, waarin jaarlijks wijkmediatoren worden opgeleid en 
de Vreedzame KinderRaad wordt uitgevoerd. De vakdocenten en combinatiefunctionarissen die 
betrokken zijn bij de brede school werken volgens de vreedzame wijkmethodiek. 

- Brede talentontwikkeling; Kinderen kunnen jaarlijks uit minimaal uit 3 programma’s kiezen. Er worden 
sport, cultuur, techniek en participatie programma’s aangeboden, verdeeld over de leerjaren. De 
programma’s hebben een doorgaande leerlijn en sluiten aan op de kerndoelen van het onderwijs.

 
- Vergroten van ouderbetrokkenheid; Ouders zijn actief betrokken bij de Brede School. Op iedere school is 

een ouderlokaal waar, in overleg met ouders, een programma wordt uitgevoerd. Waarbij de ouders 
kennis, vaardigheden of competenties inzetten of ontwikkelen om hun kind(eren) beter te kunnen 
ondersteunen in hun schoolloopbaan. 

 
Alle speerpunten leveren een bijdrage aan het algemeen doel: onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen 
vergroten.  
 
3. Omgevingsanalyse 
 
3.1. Samenstelling van de wijk 

Brede School Ondiep bevindt zich in Ondiep, één van de drie grote subwijken in Noordwest; Ondiep, Zuilen en 

Pijlsweerd.  Ondiep heeft een ontstaansgeschiedenis door de rivier de Vecht. Toen de grootste bocht van de Vecht 

dicht slibde, werd deze plaats heel toepasselijk 'Ondiep' genoemd.  

Aan het begin van de 20e eeuw werden op deze plek de eerste woningen gebouwd. Karakteristiek voor de wijk zijn 

de buurtjes met een eigen soort bebouwing, sfeer en karakter. De huurwoningen in Ondiep zijn voor het grootste 

deel in handen van woningcorporatie 

Mitros. Deze voorheen typisch Utrechtse 

volkswijk ligt dichtbij het stadscentrum, 

maar voelt zich volgens de site van de 

gemeente Utrecht aan als “een dorp” met 

z'n gezelligheid en rust .  
1

 
3.2 Andere aanbieders 
De organisaties die lid zijn van Brede School 
Ondiep zijn PC bs De Boemerang, OBS Jules 
Verne, OBS Rietendakschool, Ludens 
Kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht, 
Harten voor sport en Me’kaar. Brede School 
Ondiep werkt samen met lokale 
organisaties, verenigingen en stichtingen. 
Me’kaar is binnen de brede school 
verantwoordelijk voor de algemene 
coördinatie en de coördinatie van het 

activiteitencircuit, ouderbetrokkenheid en vreedzame wijk. 
 

Onderwijs 

In 2015 wonen er 568 kinderen tussen 0 en 12 jaar in Ondiep en er wonen 334 kinderen van 4-11 jaar in Ondiep. Er 

gaan 613 kinderen  naar Brede School Ondiep. Taalschool Het Mozaïek is in Ondiep gevestigd die onderwijs 2

1  Informatie verkregen van http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=50561, september 2013. 
2  Peildatum 1-5-2015 verdeelsleutel PO-subsidie gemeente Utrecht 
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aanbiedt aan nieuwkomers. In de daarnaast liggende wijk Pijlsweerd is de Pijlstaart gevestigd en in Zuilen is de 

Aboe Da’oedschool en de Ludgerschool de dichtstbijgelegen scholen. 

 

Faciliteiten  
Noordwest kent vier sportparken verdeeld over de wijken. Deze sportparken zijn: Elinkwijk, Loevenhoutsedijk, 
Zuilenselaan en Thorbeckepark. Voetbalvereniging DHSC is een oude voetbalvereniging in de wijk. Daarnaast is er 
atletiek, basketbal, fitness, judo en zelfverdediging. In de sport- en beweeggids Noordwest is een overzicht van de 
sporten in de wijk gemaakt. 
Het Thorbeckepark ligt aan de rand van Ondiep, met onder meer een grote multifunctionele accommodatie de 

Speler( mei 2012), een aantal voetbalvelden, sportkantine en enkele appartementencomplex. Naast het 

Thorbeckepark is er een grote groenvoorziening aan de rand van de wijk (langs de Marnixlaan. Ondiep ligt dichtbij 

het Julianapark, een bekend park van Noordwest Utrecht waar geregeld activiteiten worden georganiseerd.  

Pedagogisch wijkklimaat 

Het Platform Vreedzame Wijk Noordwest (waaronder ook de Brede School Ondiep) gebruikt de succesvolle aanpak 

van de Vreedzame School als basis voor de Vreedzame Wijk Noordwest. Middels de Vreedzame School en de 

Vreedzame Wijk leren kinderen constructief om te gaan met conflicten en worden ze betrokken bij hun omgeving, 

waarmee de ontwikkeling van democratisch burgerschap wordt bevorderd. Op wijkniveau wordt er in Ondiep 

gewerkt aan een veilig, positief sociaal klimaat waarin participatie centraal staat, als alternatief voor de 

straatcultuur. 

3.2 Belangrijkste overige organisatie 
Voor- en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door Spelenderwijs Utrecht en participeren in de Brede School. 
Voor alle kinderen van de doelgroep is er een plek in een peutercentrum. Ze kunnen deze bezoeken in de 
Rietendakschool (Jules Verne en Rietendakschool, peutercentrum Ondiep) en op de Boemerang. 
Het welzijnswerk in de wijk wordt uitgevoerd door sociaal makelorganisatie Me’kaar. Me’kaar werkt vanuit 
buurthuizen en speeltuinen. In co-creatie met bewoners ondersteunt en begeleidt de organisatie (kwetsbare) 
bewoners  in het opbouwen en/of verstevigen van duurzame sociale netwerken in hun omgeving, zodat zij mee 
kunnen (blijven) participeren in de samenleving.  
Harten voor sport werkt aan het bevorderen van sport- en beweegparticipatie door jeugd, jongeren en 
volwassenen  door sport op straat, in de wijk en bij sportaanbieders te organiseren. Het jeugdteam versterkt de PO 
en VO scholen met sport- en beweegaanbod, ontwikkelde buurtsportclub Ondiep en stimuleert deelname aan 
sportactiviteiten bij verenigingen of aanbieders uit de wijk. Harten voor Sport sluit aan bij de wijkambities 
Vreedzaam, Gewoon Opvoeden, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. 
In Ondiep is een buurtteam gevestigd. Zij verzorgen de inventarisatie en doorverwijzing van zorgvragen van 
buurtbewoners. De jeugdhulp wordt georganiseerd via een wijkteam dat multidisciplinair is samengesteld. 
U-Centraal verzorgt de informatievoorziening en cliëntondersteuning. Hieronder vallen o.a. voormalige diensten 
als ouderenadvisering, sociaal raadsliedenwerk, buurtbemiddeling en woonoverlast.  
 
3.3 De inrichting van de wijk 
In het kader van het programma Nieuw Wonen is de provincie Utrecht in 2003 begonnen met project Levenslustig 

Ondiep. Ondiep moet een levensloopbestendige wijk, geschikt is voor alle leeftijden en leefstijlen, worden. De 

doelstelling van het project luidt: Ondiep is een vitale wijk, geschikt voor mensen van verschillende leeftijden en 

leefstijlen. En ook een wijk met een duidelijke sociale samenhang.  In 2006 is gestart met ruimtelijke vernieuwing. 

In fase 2 (2008-2011) is het Thorbeckepark gerealiseerd. De laatste fase van de herontwikkeling zal in 2016 worden 

afgerond. Mitros heeft woningen verkocht, gerenoveerd, gesloopt en van de nieuwbouw bestaat 41% uit sociale 

huurwoningen.  

Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft Ondiep, net als aanliggend Zuilen Oost, aangewezen als één 

van de 40 krachtwijken in Nederland. Ondiep is een krachtwijk omdat er relatief veel kwetsbare bewoners wonen 

vanwege werkloosheid, armoede, een gebrekkige gezondheid, een laag opleidingsniveau en/of sociaal isolement . 
3

Vanuit het ministerie is er extra geld beschikbaar gesteld om zaken rondom deze problemen aan te pakken. Dit 

wordt gedaan middels een wijkactieplan. De focuspunten uit het plan zijn ‘jeugd en ouders’, ‘leefbaarheid en 

veiligheid’ en ‘participatie en sociale cohesie’ . De Brede School is een van de onderdelen van het wijkactieplan. En 
4

ontvangt extra financiële middelen om activiteiten uit te voeren om een bijdrage te leveren aan de doelen. 

3  Informatie verkregen uit ‘Ondiep. Dorp in de stad. Wijkactieprogramma 2012-2013.’ 
4  Informatie verkregen van ‘Kansen voor iedereen in Zuilen Oost, wijkactieplan 2010-2011’. 
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Meer informatie over de resultaten van krachtwijk Ondiep kunt u vinden in Wijkwijzer 2016  blz. 24/25. 5

 
3.4 Ontwikkelingen 
Wegens de herstructurering van enkele buurten is er een lichte daling in 2016 van het aantal inwoners. In Ondiep 

wonen nu 4829 inwoners.  

Ondiep kenmerkt zich door geboren en getogen Utrechters met kinderen en veel familie die bij elkaar in dezelfde 

straat woont. Waar vroeger Ondiep bestond uit een afgebakende leefomgeving van ‘de Ondieper’, komen er door 

de herstructurering, meer tweeverdieners met (jonge) kinderen, werkende jongeren en studenten te wonen in de 

wijk. “Wijken en buurten kunnen verscheidene sociale milieus herbergen: oude en nieuwe stedelingen, 

autochtonen en allochtone, ongeschoolden en hoger opgeleiden, gezinnen en alleenstaanden. Het zijn eigenlijk 

milieus die allemaal een verschillende oriëntatie op en betrokkenheid kunnen hebben bij de eigen leefomgeving”.    6

De scholen merken dat de diverse groepen langs elkaar heen leven en dat er weinig sociale samenhang is. Oude 

netwerken nemen af die niet vervangen worden door een netwerk met nieuwe bewonersgroepen. De segregatie 

tussen etnische gemeenschappen, hoog en laagopgeleiden, jongeren en ouderen neemt toe. De komende jaren zal 

het verbinden van de verschillende gemeenschappen een belangrijk speerpunt zijn voor de Brede School. 

Wijkwijzer 2016  heeft aangetoond dat wijk Noordwest het onveilige gevoel gestegen is met 21,9 % en 7% hoger is 7

t.o.v. heel Utrecht. De sociale veiligheid op straat is binnen het Kernteam  benoemd als een van de vraagstukken 8

waar de Brede School een visie en beleid op wil ontwikkelen het komende schooljaar. 

 

In Ondiep en 2de Daalsebuurt woonden in 2015  25% laagopgeleiden tegenover 60% hoogopgeleiden. Ten 

opzichte van het stedelijk gemiddelde wonen er in Noordwest relatief meer laagopgeleiden. Het aantal 

werkzoekenden is in 2014 t.o.v. 2012 gestegen met 135,9%.  De aantallen over 2015 zijn niet bekend. In Wijkwijzer 

2016 staat dat de werkgelegenheid 22 banen per 100 inwoners is in heel Noordwest. Dit is t.o.v. 2011 een daling 

van 20%.  En het laagste aantal van alle wijken van Utrecht. Werkgelegenheid is geen taak van de Brede School, 

toch zullen wij m.b.t. de ouderbetrokkenheid en ondersteuningsvragen van ouders dit signaal bespreken om de 

mogelijkheden voor de Brede School vast te stellen. 

 
De voor- en vroegschoolse educatie investeert samen met de basisscholen op sluitende toeleiding en goede 
doorgaande lijnen om onderwijsachterstand te voorkomen (lerende netwerken). Door de scholen/schoolbesturen 
wordt geïnvesteerd op een gelijke spreiding van kinderen met een onderwijsachterstand. 
De buurtmonitor  laat zien dat de tevredenheid over het basisonderwijs gestegen is met 14,4 % naar 61%. Een 9

meetbaar compliment voor de Brede School. 
 
3.5 Top drie kansen en bedreigingen 
Uit de omgevingsanalyse zijn de belangrijkste drie kansen en bedreigingen geformuleerd. 
Kansen 
1) Er wonen relatief veel jongvolwassenen in de wijk en de mogelijkheden om binnen de wijk door te stromen naar 
een woning zijn toegenomen. 
2) De wijksamenstelling wordt divers waardoor mogelijkheden voor integratie van uiteenlopende groepen 
makkelijker gerealiseerd kan worden 
3) De samenstelling van de wijk is evenwichtig waardoor mogelijkheden ontstaan om de verschillende groepen 
beter te integreren. Deze integratie vraagt nog wel aandacht aangezien de mix tussen de verschillende groepen 
niet vanzelf plaatsvindt. We zien wel dat ‘nieuwe’ groepen zich op de basisscholen aanmelden, zodat een mix kan 
plaatsvinden.  
Bedreigingen 
1) Het aantal leerlingen dat naar de Brede School gaat is onstabiel. Positief is dat de kinderen van de verschillende 
groepen wel naar de scholen in de wijk gaan, 
2) De veranderende samenstelling van de schoolbevolking en het invoeren van nieuwe wegingsnormen kan ertoe 
leiden dat “extra” middelen verdwijnen, waardoor er minder activiteiten kunnen worden gerealiseerd. De 
bedreiging is dat de middelen afnemen en de (achterstands)problematiek gelijk blijft en divers wordt. 
3) Integratie is een punt van aandacht: de  verschillende bevolkingsgroepen/ ouders mengen niet of nauwelijks.  
Bovenstaande kansen en bedreigingen zijn in 2014 opgesteld. 

5  https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/2.concern-bestuur-uitvoering/Onderzoek_en_cijfers/2016-06-Wijkwijzer-2016.pdf 
6  Handboek Werken in de wijk; Jean Pierre Wilken, Anne-Marie van Bergen; 2016; ISBN 9789088506246 
7  https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/2.concern-bestuur-uitvoering/Onderzoek_en_cijfers/2016-06-Wijkwijzer-2016.pdf 
8  Gezamenlijk kernteam 21 juni 2016 
9  http://utrecht.buurtmonitor.nl/ 
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4. Interne analyse  
4.1 Organisatiestructuur en organogram 
 

Organisatiestructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overleg frequentie per schooljaar initiatief 
Kernoverleg BS 6x: BS-coördinator 
Platform Vreedzame wijk 2x: VW-coördinator 
Stuurgroep Vreedzame wijk 4x: VW-coördinator 
Schoolcontactpersonen VW 2x:  VW-coördinator 
Taakgroep talentontwikkeling 4x per jaar coördinator talentontwikkeling 
Taakgroep ouderbetrokkenheid 
per school 

3 of 4 x per school coördinator Ouderbetrokkenheid 
per school 

Werkgroep BS per school  3 of 4x per school directeur/ contactpersoon van 
betreffende school 

Samenwerkingsafspraken in de Brede school Ondiep: 
● Het onderwijs is leidend in het vaststellen van de definitieve vraag en in het bepalen van resultaten 

en effecten; 
● Alle partners leveren informatie om te komen tot bepaling van de vraag en behoefte van kinderen 

en ouders. Deze informatie is mede leidend voor het vaststellen van het programma van de brede 
school;  

● Besluiten worden genomen tijdens een gezamenlijk overleg van het kernteam. Unanimiteit in het 
kernteam is uitgangspunt. Wanneer dit niet haalbaar is, is de stem van het onderwijs 
doorslaggevend;  

● In de samenwerking is Ludens  ‘preferred supplier’, die de kinderopvang voor kinderen van 0 – 12 
jaar in Ondiep aanbiedt; 

● Alle partijen hebben een duidelijke opdracht in het behalen van de afgesproken resultaten; 
● Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van zijn of haar aandeel in de 

brede school en voor het realiseren van afgesproken resultaten; 
● Elke partij kan de ander aanspreken op kwaliteit, die geleverd wordt en gevraagd worden 

verbeteringen aan te brengen; 

Brede school Ondiep 2017-2018 7 van 25 

 



 

● Peuters van de peutercentrumen stromen zoveel mogelijk door naar de basisschool van de 
peutercentrum met het oog op de doorgaande lijn. Ouders spreken bij aanmelding van hun kind de 
intentie uit dat hun kind doorstroomt naar de betreffende basisschool. 

De middelen vanuit het wijkactieprogramma zijn afgebouwd. Dit schooljaar is zijn er geen extra wap-middelen 
meer beschikbaar.  Dit vraagt enerzijds om een heroriëntatie op het aanbod dat de brede school wil realiseren en 
anderzijds om het zoeken naar verbinding met andere organisaties of subsidiemogelijkheden. Op het kernteam 
van 18 mei 2016 is besloten om vanaf schooljaar 2016-2017 een bijdrage van € 3,00 te vragen de kinderen/ouders 
voor deelname aan het sport- en talentcircuit.  
 
4.2 Gebouw  
Brede School Ondiep is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat niet alle organisaties in hetzelfde gebouw zitten: 
de scholen hebben een eigen schoolgebouw. Me’kaar heeft een kantoor in de Speler. De kinderen van de 
Boemerang en de Rietendakschool hebben gymles in de Speler. Verder heeft Ludens diverse locaties voor opvang 
0-12  jaar in Ondiep (Jonas, Avontuur, Odin). Kinderopvangorganisatie de Vrije Vogels is gevestigd in Ondiep. 
De circuitactiviteiten vinden zoveel mogelijk in de scholen plaats: sowieso de binnenschoolse component. 
Daarnaast zijn er ook circuitactiviteiten die in de Speler plaatsvinden of in de locatie van de betreffende 
(sport)vereniging. Vorig schooljaar werden alle talentactiviteiten aangeboden op een vaste dag op een vaste 
schoollocatie per periode. Hierdoor mixten alle kinderen tijdens naschoolse activiteiten. Deze verandering is een 
verbetering voor het organiseren van deelname door bso-kinderen. Doordat alle aanbieders de activiteiten starten 
op school is er veel contact tussen de school en uitvoering.  

 
4.3 Personeel 
Tijdens de door de HU georganiseerde uitwisselingsbijeenkomst, werd door de vertegenwoordigers aangegeven 
dat men op de hoogte is wat van hem/ haar wordt verwacht. Wel werd aangegeven dat geïnvesteerd moet 
worden op het breder betrekken van personeel bij de Brede School: de lijnen lopen nu via enkele personen per 
school/organisatie. 

Organisatie Medewerkers overhead 

De Boemerang 11,23 fte leerkrachten 6,55 fte 

Jules Verne 15 leerkrachten 3 personen 

Rietendakschool 8,7 fte leerkrachten 2,563 fte 

Me’kaar 1,5 fte betrokken bij BSO & BSZ  

Ludens 15,5 fte  pedagogisch medew. 3 mensen betrokken bij BSO & BSZ 

Spelenderwijs Utrecht 6 pedagogisch medewerkers  1 persoon betrokken bij BSO & BSZ 

Harten voor sport 1 beweegmakelaar onderwijs en sport  
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De organisaties hebben een aantal contactpersonen aangewezen voor de verschillende onderdelen van de Brede 
school:  

Organisatie Contactpersoon 
Vreedzame wijk 

Contactpersoon 
talentontwikkeling 

Contactpersoon 
ouderbetrokkenheid 

De Boemerang  Mariça Rijksen Rebecca van Tongerloo 

Jules Verne  Kitty Breedijk Kitty Breedijk(?) 

Rietendakschool  Merel Rijsdijk/Lisa 
Oktiaviani 

 

Me’kaar Elsemiek Homminga Elsemiek Homminga Elsemiek Homminga 

Ludens  Christine Hazendonk  

Spelenderwijs Utrecht    

Harten voor sport Sylke Haverkorn Sylke Haverkorn  

 
4.4 Leerlingen 
Op de Boemerang zitten 207 leerlingen, op Jules Verne 188 en op de Rietendakschool 227 leerlingen. In totaal 
zitten 622 leerlingen op de Brede School Ondiep (leerlingentelling 1 - 5 - 2017). Hiervan is ong. 30% 
doelgroepleerling. Alle drie de scholen hebben peutergroepen (Spelenderwijs Utrecht); Boemerang 2, Rietendak 2 
Jules Verne 2), waarvan 75 kinderen gebruik maken. In totaal maken zo’n 90 individuele kinderen gebruik van de 
BSO van Ludens. Dit zijn kinderen van de Rietendak, van de Jules Verne, van de Boemerang, van Taalschool Het 
Mozaïek en van de Aboe Da’oed. Daarnaast gaat een aantal kinderen van de Rietendakschool naar de Vrije Vogels.  
 
4.5 Doorgaande lijnen 
De Vreedzame Wijk biedt een eenduidig pedagogisch kader waarvoor kinderopvang, voorschool en de scholen 
(met de Vreedzame School) de basis leggen. Alle organisaties die met en voor kinderen werken, bouwen door op 
deze pedagogische basis: ze zijn getraind in de uitgangspunten en werkwijze van de Vreedzame Wijk en geven zelf 
aan op welke manier ze dit in hun eigen organisatie kunnen toepassen. Voor kinderen (en ouders) is de 
pedagogische aanpak daardoor beter herkenbaar, waardoor ze zich veiliger voelen. Sinds vorig schooljaar worden 
alle externe aanbieders voor het naschoolse aanbod Vreedzaam geschoold, zodat deze pedagogische lijn ook na 
school gewaarborgd wordt. 
Door Spelenderwijs Utrecht en de scholen is een lerend netwerk ontwikkeld om de aansluiting tussen voor- en 
vroegschool te verbeteren. Het percentage  kinderen met overgewicht uit Noordwest ligt ver boven het 
gemiddelde. Opgroeien met gezonde voeding en bewegen is noodzakelijk om kinderen en ouders te laten zien dat 
gezond en fit leven goed en leuk is. In het kader van gezond en fit leven is er een peutergym traject ontwikkeld 
door de Brede School Ondiep voor peuters uit de wijk, begeleid door een aanbieder uit de wijk. Deze lessenreeks is 
in 2015/2016 met succes uitgevoerd en zal volgend schooljaar herhaald worden. De lessen worden gegeven op 
een locatie van Ludens of Spelenderwijs. Volgend schooljaar zal in overleg met ouders bekeken worden of er 
informatiebijeenkomsten georganiseerd kunnen worden tijdens de peutergym, over onderwerpen zoals gezonde 
voeding of sport mogelijkheden in de wijk. 
De koppeling tussen binnen- en buitenschools leren wordt gemaakt doordat alle Circuit-activiteiten onder 
schooltijd starten en door inhoudelijk aan te sluiten bij het curriculum van de scholen. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van wijkaanbieders zodat kinderen in de gelegenheid zijn hun talenten verder te ontwikkelen. 
Het Circuit zorgt voor afstemming tussen het aanbod voor de verschillende groepen en voor het aanbod dat voor 
dezelfde groep wordt gedaan. De deelname aan het circuit wordt gemonitord, zodat opvalt wanneer kinderen niet 
of eenzijdig deelnemen aan het circuit. Alle activiteiten (sport, cultuur en techniek) komen in de verschillende 
leerjaren terug, waardoor er sprake is van een doorgaande leerlijn. 
 
4.6 Ouders 
Iedere school heeft een ouderlokaal; een ruimte voor ontmoeting en activiteiten die plaatsvinden om ouders te 
informeren en te betrekken bij het onderwijsleerproces. Iedere school werkt aan de ontwikkeling van 
ouderbetrokkenheid 3.0. Er worden individuele gesprekken gevoerd, er vinden ouderavonden plaats en er worden 
(digitale)nieuwsbrieven uitgegeven.  
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Elke school stimuleert de ouderbetrokkenheid en de participatie van ouders bij de invulling van het jaarprogramma 
van de ouderlokalen en probeert de aansluiting te vinden bij actuele thema’s binnen de school.  
 
Uit oudercontacten blijkt een grote mate van tevredenheid over de activiteiten die plaatsvinden. Ook zien we in de 
loop der jaren een toename van het aantal ouders dat deelnemen aan activiteiten. Verder vindt communicatie 
mondeling en schriftelijk plaats: ouders worden uitgenodigd om de voortgang van hun kind te bespreken en 
ontvangen jaarlijks tweemaal een schriftelijke rapportage die de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. 
 
Vanaf november 2016 gaat de Brede School Ondiep aan de slag met het thema Mediawijsheid. Op 1 november 
vindt er een gezamenlijke studiemiddag plaats. Later die maand starten alledrie de scholen in de week van de 
Mediawijsheid met de lessenreeks van het Nationaal Media Paspoort . Zowel de Rietendakschool als de 10

Boemerang en OBS Jules Verne zal dit programma de komende jaren gefaseerd implementeren. Ouders van 
leerlingen worden bij dit thema betrokken doordat er vraaggerichte ouderbijeenkomsten georganiseerd zullen 
worden, aansluitend op de “mediawijze ontwikkeling” van hun kind. 
 
4.7 Communicatie 
Via de website van de Brede School Ondiep en de scholen, de nieuwsbrieven die de scholen verspreiden en het 
aanmeldingsformulier die de kinderen mee krijgen voor de Circuitactiviteiten worden ouders geïnformeerd.  
Het afgelopen jaar is er gestart met digitale inschrijving. De angst dat ‘doelgroep’ leerlingen zich hierdoor niet 
meer zouden inschrijven is niet bevestigd. Er zijn inschrijfmomenten gefaciliteerd waarbij ouders ondersteund 
werden bij het digitaal inschrijven van hun kind. 
Door de digitale inschrijving is de communicatie met ouders gemakkelijk te faciliteren. Ouders krijgen nu via de 
email berichten over de start van de lessen, vervanging of verplaatsing van lessen en over de presentaties van de 
kinderen bij de afsluiting van elk circuit. 
Ouders worden uitgenodigd bij de afronding van een Circuitactiviteit waar hun kind aan heeft deelgenomen. Ze 
worden geïnformeerd over de inhoud van de activiteit inhoudt en gestimuleerd om hun kind op te geven voor een 
wijkactiviteit om hun talenten verder te ontwikkelen. Communicatie over het circuit verloopt via de coördinator 
talentontwikkeling en de leerkrachten van de kinderen. 
Een van de speerpunten voor komend schooljaar is de communicatie met ouders. In september zal er een 
werkgroep starten om samen met ouders te onderzoeken hoe de Brede School het beste kan aansluiten bij ouders. 
Ook zal er een communicatieplan worden opgesteld in samenwerking met studenten van MBO-U-match. 
  
4.8 Top drie van sterkten en zwakten 
Sterkten 
1) Het Circuit, waardoor er een grote mate van samenhang is tussen de verschillende activiteiten die binnen de 
brede school worden aangeboden; 
2) Vreedzame Wijk waardoor pedagogisch en didactisch sprake is van een doorgaande lijn en waardoor kinderen 
beter weten wat van hen in verschillende situaties wordt verwacht;  
3) intern is sprake van korte lijnen: mensen uit de verschillende organisaties weten elkaar makkelijk te vinden en 
overleg tussen de verschillende geledingen is al voor een jaar vastgelegd.  
  
Zwakten 
1) Externe communicatie kan beter op elkaar worden afgestemd, zodat de Brede School nadrukkelijk “met één 
mond” spreekt 
2) Concurrentie tussen de scholen speelt wanneer er sprake is van een teruglopende aantal leerlingen 
3) Het is onduidelijk of en hoeveel kinderen er door de Brede School didactisch of sociaal op vooruit gaan.  
Bovenstaande sterkten en zwakten zijn opgesteld in 2014. 
 
  

10  https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ 
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 5. Evaluatie 
 
Voortgangsrapportage Subsidie combinatiefuncties en activiteiten talentontwikkeling Brede Scholen  januari tot 
juli 2017 
 
Naam en contactgegevens coördinator of aanspreekpunt voor organisatie talentontwikkeling 
Naam : Carla van der Rijt 
E-mailadres: carlavanderrijt@mekaarutrecht.nl 
telefoon: 06-55892883 
 
Activiteiten  periode januari tot juli 2016 

Naam activiteit talentontwikkeling Aantal 
deelnemers 

Groep/bouw Aantal 
bijeenkomsten 

Binnen-of 
buitenschools 

Periode 2 
2 x film maken 
Graffiti 
2 x knutselen 
2 x techniek 
2x peutersport 
2 x taekwondo 
2x tafeltennis 
3 x turnen/gymnastiek 
 
Periode 3 
Atletiek 
Avonturenclub 
2 x Dans 
Knutselen 
2 x meidenvoetbal 
2 x techniek 
2 x theater 
2 x voetbal 

 
27 
11 
37 
20 
35 
33 
19 
42 
 
 
14 
12 
24 
11 
19 
18 
18 
31 

 
5-6 
6/7/8 
3-4 
1/2 
1,5/2/3  jarigen 
1/2/3/4/5/6 
5/6/7/8 
1/2/3/4 
 
 
3/4/5 
5/6/7 
4/5/6 
5-6 
3/4/5/6 
3-4 
1-2 
1-2 

Alle activiteiten 
6 x 

Alle activiteiten: 
1 of 2 lessen 
binnenschools 
en 6 lessen 
buitenschools 

 
 Aantal deelnemers (ouders en/of professionals) 
Activiteiten ouderbetrokkenheid  
  
  
  
Activiteiten versterken pedagogische visie   
-Training vreedzaam voor vakkunstenaars 18 deelnemers (noordwest en west) 
-Zichtbaarheid van Vreedzaam versterken Alle kinderen van de drie  basisscholen 
  
 
Zijn er afwijkingen van het ingediende activiteitenprogramma en het meerjarenbeleidsplan 2016-2017? Zo ja, 
welke zijn dit en hoe is er bijgestuurd? 
Als er meer kinderen zich hebben ingeschreven voor een activiteit wordt gekeken of de activiteit nog een 
extra uur aangeboden kan worden. Als het een sportactiviteit betreft wordt soms ook gekeken of er nog 
kinderen deel kunnen nemen aan de activiteit in Zuilen-Oost. 
 
Zijn er afwijkingen voor wat betreft het aantal verwachte deelnemers? 
Door teveel aanmeldingen staan er kinderen op de wachtlijst. Bij de indeling van kinderen in de volgende 
periode wordt gekeken welke kinderen op de wachtlijst staan. Voor de avonturenclub was veel animo. Ook 
voor voetbal. Deze kinderen hebben we aangeboden dat ze met de groep van Zuilen mee konden doen.  
 
Zijn er afwijkingen of veranderingen in de organisatie of de inzet van de coördinator of coördinatoren? 
-Buurtsportclub wordt Buurtclub 
-In de wijk start op woensdag een buurtkunstclub op de Speler. Hierdoor hebben we het naschools 
wijkaanbod uitgebreid. 
 
Wat is het grootste succes geweest? 
Organisatie-Netwerkorganisatie 
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-concrete plannen, smart doelstellingen 
-nauwe samenwerking Harten voor Sport en Coördinatie BS; afstemming informatie en kennis en formulieren 
delen  
-Integratie Buurtsportclub in het circuit 
-Prettige samenwerking 
-Digitale aanmeldingen talentcircuit 
-Constructieve samenwerking door inhoudelijke kernteambijeenkomsten 
-Brede afstemming; delen van informatie en kennis 
 
Pedagogische visie 
-Pedagogische visie; samenwerking samen uitdragen 
 
Ouderbetrokkenheid 
 
Talentontwikkeling 
-Nieuw aanbod: Avonturenclub 
-Pilot: Peuterbewegen  
-groot bereik kinderen voor BS activiteiten 
-Breed aanbod talentactiviteiten; sport en cultuur 
-Gezamenlijk programma 
-Start buurtkunstclub in de Speler 
 
Zijn er uitdagingen? 
 
Zie hoofdstuk 6 uitdagingen 
 
 
Verloopt de besteding van de budgetten volgens plan? Zo nee, geef hier een toelichting op. 
Aan het begin van een schooljaar kent het kernteam budget toe aan doelen. Twee keer per jaar is er een 
terugkoppeling naar het kernteam om budgetten bij te stellen.  
Doordat de verantwoording van de WAP door PCOU wordt gedaan is in april pas duidelijk hoeveel WAP 
budget er nog is. Deze subsidie loopt tot augustus. Hierdoor verschuiven soms de budgetten tussen de 
verschillende subsidies. De doelen verschuiven mee. 
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 6. Activiteitenplan 2018 

 Inzet combinatiefuncties  en activiteiten talentontwikkeling Brede Scholen  

 
Talentontwikkeling  
Geef (globaal) aan welke activiteiten gericht op talentontwikkeling zullen worden aangeboden, voor welke groep, 
in welke periode (blokken) en hoeveel leerlingen kunnen deelnemen 
 
Het jaar bestaat uit 3 periodes x 6 weken 
De kinderen van alle scholen krijgen in elke periode een sport- en/of talentactiviteit onder school 
aangeboden. En kunnen kiezen om mee te doen aan een naschool sport- en talentcircuit. Waarbij de kinderen 
verdeeld worden in onderbouw middenbouw en bovenbouw. 
3 sportactiviteiten x 3 periodes x 3 lessen= 54 sportlessen 
3 scholen x 3 groepen x 1 talentactiviteit  x 3 periodes van 6 lessen=162 talentlessen (minimaal) 
Sportactiviteiten: 
Dans, Taekwondo, Voetbal, Gymnastiek/turnen, Atletiek, Tafeltennis, Avonturenclub, Skaten 
Talentactiviteiten: 
Beeldend, Muziek, Techniek/wetenschap, Cultureel erfgoed (Natuur/milieu/educatie), Nieuwe media, 
Theater, Burgerschap 
 
Worden er kennismakingslessen aangeboden onder schooltijd? 
 
ja, minimaal 1 warmmaakles voor cultuuractiviteiten en 2 lessen voor sportactiviteiten 
 
Ouderbetrokkenheid 
Geef aan welke activiteiten - gericht op het versterken van ouderbetrokkenheid en partnerschap met ouders - 
zullen worden georganiseerd. Hoe is de verbinding met het ouderbeleid van de scholen gelegd? 
 
In 2018 zal er meer aandacht besteedt worden aan het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Door middel van 
een enquête onderzoeken we waar de wens en behoefte van ouders ligt. En er zal een voorstel komen voor 
samen schaken die in 2018 gestart wordt. 
-Verbinding maken met de mediawijze lessen die op alle drie de scholen worden gegeven. 
 
Communicatieactiviteiten  
Welke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd en hoe is de verbinding gelegd met de communicatie van de 
samenwerkingspartners? 
 
-Focus houden op het doel; ontwikkelingskansen van kinderen vergroten → Voor wie doen we het? Wat is 
ons doel? 
-Betere en meer PR 
-De kracht van de wijk benutten; inzetten van wijkkunstenaars/wijkaanbieders 
-Verbinding maken met onderwijsthema’s bv cultuureducatie en wijkaanbieders 
-Verbinding en afstemming cultuurplannen tussen de scholen en met wijkactiviteiten en het circuit 
-Samenwerking versterken; verdieping op onderwijs door cultuur uitwisseling docenten/groepen 
-Studiereis 
 
Versterken pedagogische visie en pedagogische uitvoering   
Welke activiteiten worden er georganiseerd? 
 
De Brede School is vaste partner van Platform Vreedzaam 
De vakdocenten die talentactviteiten aanbieden op de scholen worden Vreedzaam getraind door Me’kaar. 
Samenwerking tussen de diverse kinderraden om een actie samen in te vullen 
-Gezamenlijke pr. actie: de kinderen hebben een gymtas ontvangen met logo van de Brede School erop en de 
diverse organisaties 
-Burgerschapprogramma: uitzendbureau uitgevoerd, Film maken; kinderen een stem geven over 
nieuws/items/kwesties uit de wijk, deelname aan wijkkinderraad. 
-Opstart bskinderraad 
-Ontwikkeling ‘Geloof je het zelf’; aandacht besteden aan de diversiteit in de samenleving 

 
Overige activiteiten 
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Belangrijkste veranderingen ten opzichte van meerjarenbeleidsplan 2017 
 
In 2018 zal er meer aandacht besteedt worden aan het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Door middel van 
een enquête onderzoeken we waar de wens en behoefte van ouders ligt. En er zal een voorstel komen voor 
samen schaken die in 2018 gestart wordt. 
 
 
Zijn er uitdagingen? 
 Organisatie-Netwerkorganisatie 
-Focus houden op het doel; ontwikkelingskansen van kinderen vergroten → Voor wie doen we het? Wat is 
ons doel? 
-Betere en meer PR 
-De kracht van de wijk benutten; inzetten van wijkkunstenaars/wijkaanbieders 
-Verbinding maken met onderwijsthema’s bv cultuureducatie en wijkaanbieders 
-Wijkaanbod door wijkaanbieders vergroten; versterken van de netwerken in de wijk 
-Visie voor de wijk ontwikkelen met kunstenaars, wijkorganisaties etc. 
-Verbinding en afstemming cultuurplannen tussen de scholen en met wijkactiviteiten en het circuit 
-Samenwerking versterken; verdieping op onderwijs door cultuur uitwisseling docenten/groepen 
-Studiereis 
-Financiering van alle plannen 
 
Pedagogische visie 
-Inzetten op burgerschap en eigenaarschap 
-Ontwikkeling burgerschapsprogramma’s (voor ouders en kinderen) 
-Onze samenwerking uitdragen door meer gezamenlijke activiteiten te organiseren “wij horen bij elkaar” 
-BSKinderraad ontwikkelen 
 
Ouderbetrokkenheid 
-Samenwerking verdiepen door met ouders samen te werken en het over te dragen 
-Ouderbetrokkenheid 3.0; talenten van ouders inzetten in het circuit; ouders niet alleen informeren en 
consumeren maar ook enthousiasmeren om te participeren 
-Inzetten op burgerschap en eigenaarschap  
-Ontwikkelen eenduidige strategie ouderbetrokkenheid 
-Starten met schoolschaken waarin ouders een rol krijgen in de organisatie 
-Voorstel  maken voor samen schoolschaken en opzetten samenwerking met ouders, schaakvereniging en 
scholen 
 
Talentontwikkeling 
-Gezonde leefstijl: Van Harte Resto voor kinderen, Peutergym verduurzamen tot een vast aanbod van Ludens, 
Spelenderwijs en Link 
-Talentontwikkeling ipv ontdekking 
-Samenwerking media-empowerment; ontwikkelen van ondersteuning en vaardigheden digitaal burgerschap 
-Verbinding maken met media uit de wijk 
Groen= Doen 
Blauw=Belangrijk 
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7. Begroting Brede School Ondiep 2018 
 
Inkomsten Bedragen 
Subsidie inzet combinatiefunctie en coördinatie talentontwikkeling 30493 

14322 
Subsidie activiteiten 25328 
Communicatiebudget 500 
Inkomsten bijdrage leerlingen/deelnemers 650 
Overige inkomsten (b.v. WAP subsidie) 
 

 

Uitgaven  
Personeelskosten 44815 
Activiteitkosten talentontwikkeling 20978 
Communicatiekosten 500 
Activiteiten ouderbetrokkenheid 5000 
Overige kosten  
 
De inkomsten worden december of januari door het kernteam verdeeld over de te behalen doelen. 
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Bijlage I Meerjarenbeleidsplan Brede Scholen Primair Onderwijs Utrecht 2018 
 

Stedelijk Kader  

Het stedelijk kader voor de Brede scholen is onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan.  

Het beschrijft welke uitgangspunten en kaders in Utrecht worden gehanteerd ten aanzien van alle  Brede Scholen. 

Deze uitgangspunten betreffen  inhoud, communicatie, financiering, organisatie en overige praktische zaken (b.v. 

accommodatiegebruik). Het stedelijk kader is opgesteld door de werkgroep Brede School PO van  de Utrechtse 

Onderwijsagenda 2010-2014. Het beoogt de kwalitatieve versterking van de Utrechtse Brede Scholen en de 

afbakening van Brede Scholen ten opzichte van gewone scholen. Het stedelijk kader wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

0.1  Definitie van Brede Scholen in Utrecht  (vastgesteld UOA augustus 2012) 

De Utrechtse Brede School is een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen vanaf  0 tot en met 12 jaar 

zich optimaal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. In netwerkverband werken diverse partnerorganisaties 

samen vanuit een gedeelde visie en onder regie van het onderwijs. Ingebed in de wijk biedt de Brede School 

toegankelijke voorzieningen waarbinnen een samenhangend dagprogramma wordt aangeboden. Leidend daarin is 

het stimuleren van ouderbetrokkenheid/partnerschap met ouders, een gedeelde pedagogische aanpak en brede 

talentontwikkeling, daarbij oog hebbend voor (zorg)behoeften van kinderen.  

Een Brede School kan bestaan uit één of meerdere scholen en één of meer partners op het terrein van 

kinderopvang/buitenschoolse opvang, sociaal makelen, sport, cultuur, techniek en zorg. De Brede School richt zich 

op alle kinderen, maar  specifieke aandacht wordt gegeven aan kinderen en gezinnen waar een risico is op 

onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden  Om de continuïteit van de Brede School te waarborgen is bestuurlijk 

commitment, transparante financiering en helderheid over huisvesting noodzakelijk. 

 

0.2 Criteria Brede Scholen 

Pedagogische basis: 
● De Brede School hanteert een gedeelde visie en missie m.b.t. de taakstelling van optimale brede 

schoolloopbaan (brede talentontwikkeling), sociale vaardigheden en persoonlijke competenties, een 
doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 en ouderbetrokkenheid. 

● De Brede School heeft deze gedeelde pedagogische visie - van management tot werkvloer - vertaald in 
concrete doelen, activiteiten en gewenste resultaten.  

Organisatorische basis: 
● Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het functioneren 

van de Brede School. 
● Schoolleider en management kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun voortrekkersrol. 
● Naast onderwijs  en kinderopvang zijn andere disciplines zoals welzijnswerk, cultuur, zorg, 

volksgezondheid en sport betrokken en verantwoordelijk. Na- of tussenschools aanbod is in ieder geval 
onderdeel hiervan.  

● De Brede School maakt zichtbaar hoe zij een warme overdracht m.b.t. de brede schoolloopbaan en 
ontwikkelingslijn van kinderen  tussen de betrokken partners vorm geeft. De Brede School presenteert 
zich als één voorziening naar buiten toe.  

● De Brede School is de spil in de wijk. 
● De Brede school maakt haar meerwaarde zichtbaar en geeft aan welke resultaten zij wil bereiken. 

 

0.3 Ouderbetrokkenheid in de Brede School  

Ouderbetrokkenheid is het geheel van houding en activiteiten van ouders dat aantoonbaar bijdraagt aan een 
goede ontwikkeling (start), schoolloopbaan en sociaal maatschappelijk functioneren van het kind. Ouders en 
professionals hebben beide een evenwaardige rol in het ondersteunen van kinderen ten behoeve van hun 
ontwikkeling thuis, op school en in de wijk. 
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden soms door elkaar gebruikt. Onder ouderparticipatie verstaan we 
in de Brede School het betrekken en actief deelnemen van de ouders aan activiteiten zoals hulp op school of 
medezeggenschap. In tegenstelling tot ouderbetrokkenheid heeft ouderparticipatie geen (directe) invloed op de 
schoolloopbaan. 
Voor de uitwerking zie notitie “Ouderbetrokkenheid in de brede school”. 

 

0.4 Communicatie 

De Brede Scholen in de stad Utrecht werken vanuit dezelfde kernboodschap, maar kunnen in de uitvoering 

variëren in het  gebruik van middelen en strategie.  
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De geformuleerde kernboodschappen zijn 

● De Brede School biedt kinderen optimale kansen om zich te ontwikkelen op hun talenten. 

● De Brede School stimuleert een brede optimale  en samenhangende ontwikkeling door samenwerking en 

vergroot daarmee de kansen voor kinderen.  

● De Brede School is het aanspreekpunt voor alle partners in de wijk in de verbinding tussen 

binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten op het terrein van talentontwikkeling. 

 

De stedelijke communicatie richt zich op communicatie tussen de Brede School en de van belang zijnde partners 

op stedelijk niveau.  Er is een website  www.bredeschoolutrecht.nl  met deelwebsites voor iedere Brede School. De 

deelwebsites worden onder verantwoordelijkheid van de kernteams gevuld en bijgehouden. 

In ontwikkeling zijn social media,  b.v. Facebook en Twitter. Per wijk wordt bekeken hoe bruikbaar deze 

communicatiemiddelen zijn.  De keuze voor communicatiemiddelen op wijkniveau en de invulling van een 

communicatieplan per Brede School ligt bij het kernteam.  Stakeholders waar de communicatie zich met name op 

richt zijn kinderen en ouders, bestuur en politiek,  samenwerkingspartners, wijkpartners en kernteams 

 

0.5 Financiering  

0.5.1 Structurele middelen (jaarlijks beschikbaar, afhankelijk van rijks- en gemeentebeleid) 

 

0.5.1.1 Combinatiefuncties  

Het totaal aantal combinatiefuncties dat voor het onderwijs in Utrecht wordt ingezet heeft de omvang van  36  fte. 

Dit is verdeeld over: 

 

Combinatiefuncties Brede School Primair Onderwijs  (9,8 fte)  

Het betreft combinatiefuncties die worden ingezet voor een optimale samenwerking tussen school en andere 

organisaties. Doel is te zorgen voor een aantrekkelijk programma van buitenschoolse activiteiten en 

ouderbetrokkenheid dat aansluit bij het binnen-schoolprogramma. De criteria Brede School zijn hierbij 

richtinggevend.  

 

De Coördinatoren Brede School in het Primair Onderwijs  worden gefinancierd uit de regeling voor 

combinatiefunctionarissen. Dit is een regeling waarbij gemeente (60%) en rijk (40 %) ieder meebetalen. Het rijk 

hanteert voor één fte combinatiefunctie een bedrag van max € 50.000.  Daarvan wordt per fte een bedrag van € 

20.000 gecofinancierd. De gemeente financiert de rest. 

De gemeente Utrecht rekent per fte coördinerende combinatiefunctie met een bedrag van max € 60.000.  Het 

werkgeverschap van de coördinatoren Brede school en talentontwikkeling is sinds augustus 2013 via de 

schoolbesturen geregeld. 

 

Combinatiefuncties Sport en Cultuur  (17  fte sport, 3 fte cultuur en 1 fte coördinatie Sport) 

Dit zijn uitvoerende functies die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld een sportvereniging, een culturele instelling of 

een onderwijsorganisatie, waarbij de uitvoering in combinatie wordt gedaan op de vereniging/instelling en op 

scholen of in de buurt. Voor deze combinatiefuncties is een beleidsregel geldig die loopt van 1 januari 2017 tot 1 

augustus 2018. Er vindt tijdig overleg plaats over welke uitvoerende (sport- en cultuur)activiteiten er in welke 

Brede School gewenst zijn, zodat de vraag van de Brede School een goede match heeft met het aanbod.  

Voor deze combinatiefuncties wordt per fte gerekend met een budget van € 45.000  Als de activiteiten door een 

bevoegd leerkracht worden uitgevoerd, wordt gerekend met € 50.000.  

 

Combinatiefuncties in het VO 

Hiernaast wordt nog 5,2 fte CF ingezet in het VO, met name op VMBO scholen. 

 

0.5.1.2 Activiteitenbudget talentontwikkeling op (Brede) scholen met meer dan 15 % gewichtenleerlingen  

Voor de verdeling van het budget voor combinatiefuncties  en activiteitenbudget wordt gewerkt met de 

BELEIDSREGEL ONDERWIJS UTRECHT 2018  Goed onderwijs voor elk kind. In de beleidsregel worden de eisen, 

voorwaarden, monitoring en verantwoording van het budget vastgelegd. Deze beleidsregel is te vinden op 

www.utrecht.nl/subsidies 

 

Brede school Ondiep 2017-2018 18 van 25 

 

http://www.utrecht.nl/subsidies
http://www.bredeschoolutrecht.nl/


 

 

 

0.5.1.3  Budget voor stadsbrede Brede schoolontwikkeling, organisatie, activiteiten en communicatie  

In overleg met de schoolbesturen/penvoerders  wordt bepaald waar dit budget aan wordt besteed. Dit kan 

bijvoorbeeld benut voor de website, de professionalisering op onderdelen van Brede Schooltaken, onderzoek, de 

versterking van de kwaliteit en de organisatie van stadsbrede bijeenkomsten over relevante thema’s.  

0.5.2 Tijdelijke en incidentele middelen 

Soms zijn extra middelen beschikbaar voor de aanpak van sociale problematiek en versterking van leefbaarheid in 

de wijken. Dit geldt bijvoorbeeld in 2018 voor de versnellingsaanpak in Overvecht. Deze middelen worden in 

overleg met MO Onderwijs vanuit het wijkbureau toegekend aan de betrokken organisaties. 

 

0.6 Monitoring en rapportage 

Gekoppeld aan de subsidieaanvraag en de toekenning van de subsidie worden afspraken gemaakt over monitoring 

en rapportage. Deze worden in de beschikking vermeld. Landelijk wordt  onder leiding van het Mulier instituut 

éénmaal per twee jaar gemonitord op de inzet van de combinatiefuncties.  In 2016 en 2017 wordt er een groot 

landelijk evaluatieonderzoek uitgevoerd, zowel kwantitatief als kwalitatief. De resultaten hiervan zullen meewegen 

voor besluiten over toekenning van budgetten voor de periode vanaf 2019. Hiernaast is er een jaarlijkse 

monitoring van BMC, in opdracht van de VNG, met name om inzicht te krijgen in de omvang van de inzet 

combinatiefuncties per gemeente. 

 

0.7 Organisatie 

0.7.1 Actoren en betrokkenen binnen Utrecht 

Gemeente, schoolbesturen en andere bij het onderwijs betrokken partners waaronder de kinderopvang werken 

samen binnen de UOA (Utrechtse Onderwijs Agenda), waarvan de Brede Schoolontwikkeling deel uitmaakt. Het 

platform UOA werkt op basis van een vierjarig visiedocument ‘Utrecht daagt je uit!’ dat een looptijd kent van 

2014-2018. 

Meer informatie over de UOA is te vinden op de website: 

http://www.kijkoponderwijs.nl/utrechtse-onderwijs-agenda/ 

 

Omdat de subsidie alleen nog kan worden aangevraagd door schoolbesturen, en in de meeste Brede Scholen 

verschillende scholen van verschillende denominaties samenwerken, wordt in Utrecht gewerkt met penvoerders. 

De penvoerder is (de medewerker van) het schoolbestuur dat de subsidie voor de hele Brede School aanvraagt en 

verantwoordt. Deze onderhoudt  de contacten met de betreffende Brede Scholen en is eerste aanspreekpunt op 

bestuursniveau voor de (brede school)coördinator. Het penvoerderschap is verdeeld over de drie grote PO 

schoolbesturen PCOU, KSU en SPO. 

 

De coördinatoren van de verschillende Brede Scholen kennen een regulier overleg, waarin ook vertegenwoordigers 

van de gemeente en schoolbesturen aanwezig zijn. Dit overleg heeft als doel het wederzijds informeren en 

afstemmen, en heeft geen formele status.  

 

 

  

Brede school Ondiep 2017-2018 19 van 25 

 

http://www.kijkoponderwijs.nl/utrechtse-onderwijs-agenda/


 

Schematisch is bovenstaande als volgt weer te geven: 

 

Organisatiestructuur CF 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.7.2 Organisatie binnen de Brede School 

Elke Brede School geeft zelf vorm aan zijn eigen, interne organisatie, binnen de kaders van de criteria benoemd 

onder 1.2. De criteria die met name van invloed zijn op de organisatie zijn: 

● Het onderwijs heeft de regie en neemt de verantwoordelijkheid in de totstandkoming en het functioneren van 
de Brede School. 

● Schoolleiders en management van de kernpartners zijn voorbereid op en bekwaam in hun voortrekkersrol. 
● Naast onderwijs  en kinderopvang zijn andere disciplines zoals welzijnswerk, cultuur, zorg, volksgezondheid en 

sport betrokken en verantwoordelijk. Na- of tussenschools aanbod is in ieder geval onderdeel hiervan.  
 

In de Brede Scholen wordt gewerkt met een kernteam, waarin alle samenwerkingspartners zijn vertegenwoordigd. 

Het kernteam besluit over het programma en de inzet van de middelen, en stuurt de (brede school)coördinator 

aan.  

 

0.8 Functieomschrijving Brede school coördinatoren 

Er zijn twee functieprofielen, één voor de algemeen coördinator en één voor de coördinator talentontwikkeling. 

Beide profielen worden toegepast bij de inschaling van coördinatoren die in dienst zijn bij de schoolbesturen, en 

zijn een richtlijn bij het maken van afspraken over het tarief van de inhuur van externen. 

De functieprofielen dienen als uitgangspunt voor de concrete afspraken die de kernteams maken over de inzet van 

de (brede school)coördinatoren. 
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0.9 Accommodatie/gebruik ruimte voor Brede Schoolactiviteiten 

Brede Scholen maken voor activiteiten gebruik van diverse ruimtes. Als dit ruimtes zijn van een school, b.v. 

schoollokalen of ouderlokalen, dan hoeft hiervoor geen bijdrage te worden betaald.  

Gebruik van sportvoorzieningen (hallen en gymzalen) en welzijnsaccommodaties of delen van multifunctionele 

voorzieningen/kinderclusters die niet bij onderwijs horen, worden via de regels van de eigenaar, Maatschappelijk 

Vastgoed van de gemeente, verhuurd. Per accommodatie is er een sociaal beheerder die een gebruikersrooster 

opstelt. Deze sociaal beheerder werkt bij een van de organisaties voor sociaal makelaarschap. 

Er zijn drie verschillende tariefgroepen: 

A: 0 % van het tarief voor ruimtegebruik buurtgroepen (laagdrempelig, door en voor bewoners) 

B: 35  % van het tarief voor ruimtegebruik maatschappelijk georiënteerd  

C: 100 % van het tarief voor commercieel, niet wijkgebonden en kostendekkend 

De tarieven zijn afhankelijk van het aantal m2 dat in de ruimte beschikbaar is. 

 

0.10 Verzekeringen 

Ervan uitgaand dat elke school een eigen (aansprakelijkheids)verzekering heeft en dat binnen de verzekeringspolis 

geen restricties/afbakeningen zijn op figuurlijk en letterlijk gebied waarin de verzekerden zich bewegen, zijn die 

(aansprakelijkheids)verzekeringen ook in brede schoolverband van toepassing.  
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 Bijlage II Samenwerkingsovereenkomst 
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 Bijlage IV Informatie over Ondiep vanuit Buurtmonitor 

Ondiep   11 2013 2015 2016 

totaal aantal inwoners [aantal] 4.656 4.890 4829 

aantal woningen [aantal] 2.293 2.317 2317 

huishoudens; met kinderen totaal aantal [aantal] 1262 1244 1256 

huishoudens; gezinnen met kinderen [aantal] 631 622 628 

huishoudens; paar met kinderen [aantal] 436 437 457 

huishoudens; eenoudergezin [aantal] 195 185 171 

0 t/m 11 jarigen [aantal] 544 557 568 

0 t/m 3 jarigen [aantal] 246 225 234 

4 t/m 11 jarigen [aantal] 298 332 334 

Autochtonen 4 - 11 jaar [aantal] 129 167 175 

Allochtonen 4 - 11 jaar [aantal] 169     165 159 

18 t/m 24 jarigen [aantal] 794 843 759 

25 t/m 54 jarigen [aantal] 2.057 2.228 2239 

% verblijfsduur adres totaal 1-5 jaar 33,8% 40,9 39,2 

% verblijfsduur adres totaal 5+ jaar  45,4% 43,3 43,8 

% verblijfsduur adres totaal < 1 jaar  20,8% 15,9 17,1 

Vluchtelingen (erkend)  4 12 

 

Utrecht , - Subwijk: Ondiep, 2e Daalsebrt 2011 2013 2015 

% laag opgeleiden  27,7% 21,8% 25% 

% middelbaar opgeleiden 21,8% 19,9% 16% 

% hoog opgeleiden  50,5% 58,3% 60% 

Werkzoekenden laagopgeleid 2012-185 2014-479 +159% 

Werkzoekenden middelbaar opgeleid    2012-  97 2014-223 +130% 

werkzoekenden hoogopgeleid  2012-  85 2014-164 +93% 

% dat helpt op school  - 6,4% - 

% dat wil helpen op school  - 19,0% - 

% dat vrijwilligerswerk doet voor school, crèche of peuterspeelzaal  6% 5% 

% dat vrijwilligerwerk doet bij een sportvereniging   11% 7% 

% dat helpt op school, bij buurthuis of  een sportvereniging    11% 

% dat wil helpen bij een sportvereniging  - 18,4% - 

% doorstroom naar HAVO/VWO  - 32,4% 26,1% 

% tevreden over basisonderwijs in de buurt  47,1% 46,6% 61% 

% negatieve toekomstverwachting voor de buurt  11,3% 10,8% 10% 

% onprettige buurt  13% 14% 

% voelt zich niet thuis in de buurt  14% 11% 

% dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar  11% 12% 

% dat zich sociaal geïsoleerd voelt  7% 9% 

% dat zich vanwege hun geslacht (man of vrouw) gediscrimineerd voelt  2% 2% 

% dat zich vanwege zijn leeftijd gediscrimineerd voelt  0% 2% 

% dat zich vanwege hun seksuele oriëntatie gediscrimineerd voelt  1% 0% 

% dat zich vanwege hun huidskleur, etniciteit of afkomst gediscrimineerd voelt  5% 6% 

% actief in buurt  26,8% 30,5% 29% 

% tevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt  30% 43% 

% ontevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewonersactiviteiten in de 

buurt 

 31% 21% 

rapportcijfer sociale cohesie [rapportcijfer] 5,4 5,6 5,6 

11  http://utrecht.buurtmonitor.nl/ 
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