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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 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. 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. Ze zijn onderdeel van het format. Hieronder staan ze onder elkaar genoemd met een 
verwijzing in welke hoofdstukken zij zijn terug te vinden. Bij de hoofdstukken staat weer een verwijzing naar de 
desbetreffende criteria. 
 

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 een 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 vrije tijdsaanbod 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.Omgevingsa
nalyse 

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 

SBO De Cirkel Jochem Grimmelikhuizen Directeur 

KBS Wijzer aan de Vecht Carmela Tumminaro Schoolleider 

SBO Margrietschool Ingrid Zoer Directeur 

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

Monique Weintre/Joukje 
Brouwer 
Janneke Baan 

Sociaal makelaar, coördinator 
talentontwikkeling  
Sociaal Makelaar vreedzame wijk 

Ludens Jitske Rienstra   Gebiedsmanager Noordwest 

Spelenderwijs Utrecht Sandra van Laar  Gebiedsmanager Noordwest 

Harten voor Sport Sylke Haverkorn Beweegmakelaar Jeugd 

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 Zuilen Oost staat voor een stevige samenwerkingsstructuur 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 
houding van een netwerk van onderwijs, welzijn 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 Zuilen Oost 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 een optimaal sluitend aanbod te realiseren om de talenten van 
kinderen tussen 0 tot 14 jaar zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 
Brede school Zuilen Oost is zo 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 (waar staan wij voor?)  

- Alle kinderen gaan aantoonbaar vooruit en ontdekken hun talenten, zij zetten deze in en ontwikkelen ze 
verder 

- Ouders zijn actieve samenwerkingspartners in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen 
- Er zijn meetbare en haalbare afspraken 
- Wij ondernemen gezamenlijk: samenwerkingspartners, ouders en kinderen 

 
2.2 Visie (waar gaan wij voor? 
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- Wij dragen bij aan integratie en sociale samenhang in en buiten de school en kinderopvang. 
- Wij werken vanuit een positieve basishouding en ‘n eenduidig pedagogisch klimaat: de pedagogische 

wijk. 
- Er is een integraal programma voor alle kinderen van 0 - 12 (in ieder geval van 2,5 - 12 jaar) tussen 08.00 

en 18.00 uur. 
- Wij bieden alle kinderen de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 
- Alle professionals die werken met kinderen en ouders, spreken en schrijven uitstekend Nederlands en 

zijn bij voorkeur HBO-opgeleid. 
- We doen actief mee in de samenleving (ouders, kinderen en professionals; Iedereen weet zijn 

verantwoordelijkheid. 
- Er wordt gemeten, zodat wij weten wat al onze inspanningen en die van anderen opleveren. 
- Er is eenheid in uitstraling en zo gewenst verschil in uitwerking. 

 
2.3 Kernwaarden 
De kernwaarden van Brede School Zuilen Oost 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 participatieprogramma’s aangeboden, verdeeld over de leerjaren. De 
programma’s 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 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 De samenstelling van de wijk 

Brede School Zuilen Oost bevindt zich in Zuilen Oost, een sub-wijk van de grootste wijk van Noordwest, Zuilen. In 

Zuilen is sprake van grote verschillen tussen de sub-wijken.  

Zuilen Oost bestaat uit de sub-wijken: Geuzenwijk, de Driehoek en Schaakbuurt. De sub-wijk wordt begrensd 

door de Marnixlaan, de Vecht, De Muinck de Keizerlaan en de Amsterdamse straatweg. Een kwart van de 

woningen bestaat uit een boven- of 

benedenwoning en driekwart bestaat uit 

eengezinswoningen en middelhoge flats.  

 

Zuilen Oost is in 2010 aangewezen als 

krachtwijk, terwijl Zuilen West op tal van 

kenmerken in de Utrecht monitor in de 

middenmoot scoort . Sinds 2010 worden extra 
1

middelen geïnvesteerd om Zuilen Oost sterker 

te maken. Deze extra investering stopt in 2017, 

waardoor er ook minder geld beschikbaar is 

voor activiteiten en ouderbetrokkenheid in de 

Brede School Zuilen Oost.  

 

3.2 Andere aanbieders 

De organisaties die lid zijn van Brede School 
Zuilen Oost zijn OBS de Cirkel, KBS Wijzer aan 
de Vecht en de OBS Prinses Margrietschool, 
Ludens Kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht, Harten voor sport en Me’kaar. Brede School Zuilen Oost werkt 
samen met lokale organisaties, kunstenaars, verenigingen en stichtingen. Me’kaar is binnen de brede school 
verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en de coördinatie van het activiteitencircuit en vreedzame wijk. 

1Informatie verkregen via WistUData Utrecht, http://utrecht.buurtmonitor.nl/  
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Scholen kunnen aan sociaal makelaars van Me’kaar vragen hen te ondersteunen bij het verbinden van de school 
met de wijk of ouderbetrokkenheid. 
 

Onderwijs 

Zuilen kent een grote diversiteit in het aanbod voor (basis)scholen. In Zuilen Noordoost zijn 8 basisscholen. Dit                 

zijn naast de drie scholen van de Brede School, Christelijke basisschool De Kleine Vliegenier, Christelijke               

basisschool de Piramide loc. Bisschopsplein, KBS Ludgerschool, Islamitische basisschool Aboe Da'oed, Speciaal            

basisonderwijs Belle van Zuylen en de Herderscheeschool. Alle basisscholen zijn een Vreedzame School. Het              

principe van de Vreedzame School wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van Vreedzame Wijk. Hiermee word                

gestimuleerd om de verschillende werelden van kinderen meer samen te laten komen en te verbinden. 

Faciliteiten  
Zuilen kent een bloeiend verenigingsleven, tal van bewonersorganisaties, plaatselijke stichtingen, gezelligheids- 

en sportverenigingen. Ook heeft Zuilen een eigen museum.  

Noordwest als geheel kent drie sportparken verdeeld over de sub-wijken; Elinkwijk, Loevenhoutsedijk en Zuilense 

Laan. Voetbalvereniging Elinkwijk is de grootste sport club in de wijk. Daarnaast is er gymnastiek/ turnen, dans, 

tennis, fitness en zelfverdediging.  

De sub-wijk Zuilen Oost ligt met haar verschillende buurtjes dichtbij het Julianapark, een bekend park van 

Noordwest waar geregeld activiteiten worden georganiseerd. Noordwest heeft een eigen station, Station Zuilen. 

Hierdoor heeft de wijk een snelle verbinding met onder meer het centrum van Utrecht, maar ook met Leidsche 

Rijn of Amsterdam. 

Het Kunstkasteel is een actieve wijk-gebonden aanbieder van culturele en muzikale activiteiten welke binnen de 
brede school worden aangeboden. Door deze samenwerking hebben de kinderen de gelegenheid hun talent te 
ontdekken op school en verder te ontwikkelen in hun vrije tijd. 
Het Vorstelijk Complex is een multifunctionele locatie waar Me’kaar, Zimihc en de Colour Kitchen gevestigd zijn. 
Verder is een aantal kleine ondernemers In het VC gevestigd en vinden er allerlei activiteiten georganiseerd door 
buurtbewoners plaats. 
 

Pedagogisch wijkklimaat 

Het Platform Vreedzame Wijk Noordwest (waaronder ook de Brede School Zuilen Oost) 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 

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

de straatcultuur. 

Belangrijkste overige organisatie 
Het welzijnswerk in de wijk wordt uitgevoerd door sociaal makelorganisatie Me’kaar. 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. 
Me’kaar werkt vanuit buurthuizen en speeltuinen. 
Harten voor sport werkt aan sport- en beweegparticipatie bij jeugd, jongeren en volwassenen door sport op 
straat, in de wijk en bij sportaanbieders te organiseren. Harten voor sport sluit aan bij de wijkambities 
Vreedzaam, Gewoon Opvoeden, ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl. Harten voor Sport coördineren de 
inzet  en begeleiden de combinatiefunctionarissen. Het jeugdteam versterkt de PO en VO scholen met sport- en 
beweegaanbod, stimuleert deelname aan sportactiviteiten bij verenigingen of aanbieders uit de wijk.  
Voor- en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door Spelenderwijs Utrecht en participeren in de Brede 
School. Op elke school zijn er voor alle kinderen van de doelgroep is een plek in een Speelleergroep.  
Ludens is de grootste kinderopvang organisatie in wijk Zuilen en partner van Brede School Zuilen Oost. 
In Buurthuis Zuilen is het 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 raadslieden werk, buurtbemiddeling en woonoverlast.  
 
3.3 De inrichting van de wijk 
De huidige wijk Zuilen ontstond aan het begin van de twintigste eeuw door uitbreiding van het oude dorp ten 
behoeve van arbeiders van de bedrijven Werkspoor en Demka die zich aan het Amsterdam-Rijnkanaal vestigen. 
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En vormde tot 1954 samen met het dorp Oud-Zuilen  en het industrieterrein Lage Weide de zelfstandige 2

gemeente Zuilen. In 2001 ging een deel van het industrieterrein van Maarssen over in de handen van Utrecht. 
De uitbreiding stond eigenlijk geheel los van het oude dorp en werd daarom Nieuw Zuilen genoemd. 
Tegenwoordig heet de wijk kortweg Zuilen en benadrukt alleen de toevoeging bij het oude dorp Oud-Zuilen het 
onderscheid. 
De afgelopen jaren zijn grootschalige nieuwbouwprojecten uitgevoerd. Hierdoor is de samenstelling van de wijk 
enigszins gewijzigd: kenmerken de wijk zich vooral door arbeiderswoningen, na de nieuwbouw is er sprake van 
een meer wisselend patroon. Er is een groot diversiteit tussen de wijkbewoners.  
Op 1 -1-2016 telt Zuilen Oost (Geuzenwijk, de Driehoek en Schaakbuurt) 8280 inwoners. In Zuilen-noord en -oost 
zijn in 2016 28 % laagopgeleide tegenover 46% hoogopgeleiden. Ten opzichte van het stedelijk gemiddelde 
wonen er in Noordwest relatief meer laagopgeleiden.  
 
Het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft Zuilen Oost, net als aanliggend Ondiep, aangewezen als 
één van de 40 krachtwijken in Nederland. En heeft extra geld beschikbaar gesteld om middels een wijkactieplan 
de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. De focuspunten uit het plan zijn ‘jeugd en ouders’, 
‘leefbaarheid en veiligheid’ en ‘participatie en sociale cohesie’ . De Brede School ontvangt extra financiële 

3

middelen om onderdelen van het wijkactieplan te verbeteren.  In de WijkWijzer 2016  worden de krachtwijken 4

onderling vergeleken en met het stads gemiddelde. De volgende thema’s komen aan bod: bevolking & wonen, 
sociaal-economisch, veiligheid, sociale infrastructuur & participatie en openbare ruimte & verkeer. Ook de 
ontwikkeling van de wijken in de afgelopen vier jaar wordt behandeld, in vergelijking met elkaar en met de 
stedelijke ontwikkeling.  
 

3.4 Ontwikkelingen 

Op 21 juni vond er een kernteam plaats samen met Brede School Ondiep. Deze vergadering stond in het teken 
van terug kijken en de successen noemen die zijn behaald, ontwikkelingen in de wijk bespreken, ambities 
formuleren en elkaar inspireren.  
De focus lag de afgelopen jaren op de talentontwikkeling. Het circuit is een aanvulling op het onderwijs en heeft 

verbinding met wijkaanbieders. Het afgelopen jaar is gezocht naar de meerwaarde van de Brede School. De 

Brede School is een netwerkorganisatie met diverse doorgaande leerlijnen tussen de diverse organisaties. Harten 

voor sport is in 2015 partner geworden van het kernteam waardoor de verbinding, op inhoud, kwaliteit en 

uitvoering, met sport in de wijk tot stand is gekomen.  

In 2015 is de sociaal makelaar die ouderbetrokkenheid op de scholen ondersteunde gestopt. De scholen kunnen 

vanaf dat moment met ondersteuningsvragen bij de sociaal makelaar, tevens coordinator talentontwikkeling, 

terecht. Ouderbetrokkenheid is verbonden met de organisatie waar het kind naar toe gaat. De identiteit van elke 

organisatie vraagt een andere betrokkenheid van ouders. Het aankomend jaar zijn wij alert op het maken van 

verbindingen op onderwerpen of projecten die spelen bij meerdere organisaties. De sociale veiligheid in de wijk 

is genoemd als signaal om het komende jaar beleid op te ontwikkelen. Er is een lichte stijging te zien van het 

aantal mensen die zich het afgelopen jaar gediscrimineerd of zich niet thuis voelen in de wijk.  

 

Het aantal werkzoekenden is 2,38 x gestegen in 2015 t.o.v. 2013. Het aantal laagopgeleiden is gestegen van 186 

naar 588. De werkgelegenheid in Noordwest is het laagst van Utrecht; 22 banen op 100 inwoners. 

Binnen het kernteam zal dit signaal besproken worden en gekeken worden of er ondersteuningsvragen liggen 

van ouders die aansluiten bij deze problematiek.  

Het aantal mensen die actief is voor school, buurthuis of sportvereniging is gelijk gebleven. Maar die actief zijn op 

school, creche of peuterspeelzaal licht gedaald. Als je dit afzet tegenover de stijging van 30,6 naar 42% die actief 

zijn in de wijk biedt dit kansen tot toename van ouderparticipatie op scholen, peutercentra en sportverenigingen. 

 

Het aantal huishoudens met kinderen is in 2015 iets gedaald. Vorig jaar dachten we dat het aantal jonge kinderen 

zou toenemen i.v.m. de stijging inwoners van 28 t/m 54 jaar en de hoge percentage wat meer dan 5 jaar in de 

wijk blijft wonen, blijkt nu dat in een jaar tijd het aantal 0-3 jarige in de schaakbuurt is toegenomen met 11. In de 

geuzenwijk wonen 21 huishoudens met kinderen minder. En is het aantal 0-3 met 19 gedaald.  Het aantal 

2  https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuilen_(Utrecht) 
3  Wijkambities_2014_2018_Noordwest.pdf  
4  Wijkwijzer 2016 
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jongeren in de wijk neemt af en meer mensen verhuizen binnen het jaar. Kortom er is een lichte verschuiving 

zichtbaar maar te weinig om daar ‘harde’ conclusies uit te trekken.  

Wijkwijzer 2016 geeft aan dat de doorstroom naar de havo/vwo is afgenomen van 33,7 naar 29,1. (blz.26-27). De 

streefwaarde was 38. Het aankomende jaar zal dit signaal besproken worden in het kernteam om hier eventueel 

doelen en resultaten aan te koppelen. 

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 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, want de mix tussen de verschillende groepen vindt 
niet vanzelf plaats. Wel zien we dat ‘nieuwe’ groepen zich op de basisscholen aanmelden, zodat een mix plaats 
kan vinden.  
 
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 opgesteld in 2014. 
 
4. Interne analyse  
4.1 Organisatiestructuur en organogram 
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Overleg frequentie per schooljaar initiatief 

Kernoverleg BS 6x BS-coördinator 
Platform Vreedzame wijk 2 x VW-coördinator 
Stuurgroep Vreedzame wijk 4 x VW-coördinator 
Schoolcontactpersonen VW 2 x  VW-coördinator 
Taakgroep talentontwikkeling 3 á 4x per jaar Coördinator talentontwikkeling 
Taakgroep ouderbetrokkenheid 
per school 

3 á 4 x per school Coördinator ouderbetrokkenheid 
per school 

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

Gezamenlijke studiedag Najaar 2018 Bs-coördinator/cultuurcoördinator 
/schooldirecteur 

Samenwerkingsafspraken in de Brede school Zuilen Oost: 
● 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;  

● In gezamenlijk overleg worden in het kernteam besluiten genomen. Gestreefd wordt naar 
consensus en 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 kinderopvang voor kinderen van 0 – 12 
jaar in Zuilen Oost 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; 
● Peuters van de speelleergroepen stromen zoveel mogelijk door naar de basisschool van de 

speelleergroep met het oog op de doorgaande lijn. Ouders spreken bij aanmelding van hun kind 
de intentie uit dat hun kind naar de betreffende basisschool zal gaan. 

De middelen vanuit het wijkactieprogramma zijn afgebouwd. Dit schooljaar stoppen deze extra middelen. Dit 
vraagt enerzijds om heroriëntatie op de doelen die de brede school wilt realiseren en anderzijds om creatief op 
zoek te gaan naar nieuwe verbindingen met andere organisaties of subsidiemogelijkheden. 
 
4.2 Gebouw  
Brede School Zuilen Oost is een netwerkorganisatie. Dit betekent dat niet alle organisaties in hetzelfde gebouw 
zitten: de scholen  hebben een eigen schoolgebouw. De kinderen van Wijzer aan de Vecht gymmen in de Pr. 
Margrietschool. Iedere school heeft een ouderlokaal en in het ouderlokaal van de Cirkel en Pr. Margrietschool 
vindt de opvang van 4 tot 7 jarigen plaats: BSO Floris. Daarnaast is nog BSO Petteflet gevestigd in buurthuis 
Zuilen voor 4-8 jaar. Alle 8+ kinderen worden opgevangen bij de Bikkels. In totaal zijn 70 kindplaatsen 
beschikbaar voor 4-8 jarigen en 20 voor 8 - 12 jarigen.  Kinderdagverblijf Lieve en Bouwe is gevestigd in Zuilen 
Noord. De speelleergroepen van Spelenderwijs Utrecht zijn gevestigd in iedere school. 
De Margrietschool maakt voor de pauzes vanaf groep 4 gebruik van het voor de school gelegen speelplaats. Na 
schooltijd komt hier ook 2x per week Meedoen op straat. Me’kaar en Harten voor Sport heeft een kantoor in de 
Speler en Vorstelijk complex. 
Circuitactiviteiten vinden zoveel mogelijk in de scholen plaats: sowieso de binnenschoolse component.  Doordat 
alle aanbieders de activiteiten starten op school is er veel contact tussen 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. Om de betrokkenheid van professionals te vergroten blijven we alert op het verbinden van 
intern organisatie beleid met Brede School doelen.  
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Organisatie Medewerkers overhead 

De Cirkel 14,6 fte leerkrachten 3,3 fte 

De Wijzer aan de Vecht 9,2 fte leerkrachten 2,2 personen 

Margrietschool 17,2 fte leerkrachten 1,7 fte 

Me’kaar 1,5 fte betrokken bij BSOndiep & 
BSZuilen-Oost 

 

Ludens 4 fte  pedagogisch medew. 3 mensen betrokken bij BSOndiep & 
BSZuilen-Oost 

Spelenderwijs Utrecht 6 pedagogisch medewerkers  1 persoon betrokken bij BSOndiep & 
BSZuilen-Oost 

Harten voor sport 1 beweegmakelaar  

 
Elke organisatie heeft een contactpersonen voor de verschillende onderdelen van de Brede school:  

Organisatie Contactpersoon 
Vreedzame wijk 

Contactpersoon 
talentontwikkeling 

Contactpersoon 
Cultuurplan 

Contactpersoon 
ouderbetrokkenhei
d 

Wijzer aan de Vecht Carmela 
Tumminaro 

Carmela 
Tumminaro 

Marloes Dorland 
Maria Riemersma 

Leny Booden 

Cirkel Jochem 
Grimmelikhuizen 

Christel Hoffmann Christel Hoffmann  

Margrietschool Ingrid Zoer Danique  Ingrid Zoer  

Me’kaar Janneke 
Baan/Boudewijn 
Roeterink 

Monique 
Weintre/Joukje 
Brouwer 

Boudewijn Roeterink Monique 
Weintre/Joukje 
Brouwer 

Ludens Jitske Rienstra    

Spelenderwijs 
Utrecht 

Sandra van Laar   Sandra van Laar 

Harten voor sport Sylke Haverkorn Sylke Haverkorn  nvt 

Herderscheeschool   Marjolein Cozijnsen  

Ludgerschool   Ellet Versluis 
Ans van Jaarsveld 

 

 
 
4.4 Leerlingen 
Op de Pr. Margrietschool zitten 235 leerlingen, op de Cirkel 243 en op de Wijzer aan de Vecht 110  leerlingen. In 
het totaal zitten dus 615 leerlingen (1-5-2015). In Zuilen oost wonen 682 kinderen van 4-11 jaar. Naast de Brede 
School kunnen kinderen ook naar de Ludgerschool en de Rietendakschool gaan. De Rietendakschool ligt net over 
de Marnixlaan in de wijk Ondiep. In de driehoek buurt is de Ludgerschool gevestigd met groep 5 t/m 8.  
Op de Brede School is ong. 30% doelgroep-leerling. Alle drie de scholen hebben speelleergroepen (Margriet en 
Cirkel ieder 2 groepen en de Carrousel 1 groep. In totaal nemen 75 kinderen deel aan het programma.) Ongeveer 
90 kinderen spelen dagelijks bij de BSO van Ludens.  
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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. 
Door Spelenderwijs Utrecht en de scholen is een lerend netwerk ontwikkeld om de aansluiting tussen voor- en 
vroegschool te verbeteren. Verder is er programmatisch een doorgaande lijn: in de speelleergroep en de 
vroegschool wordt gewerkt met hetzelfde programma. 
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.  
Het Circuit zorgt voor afstemming tussen het aanbod voor de verschillende groepen en voor het aanbod dat voor 
dezelfde groepen wordt gedaan. Alle activiteiten (sport, cultuur en techniek) komen in de verschillende leerjaren 
terug en sluiten aan bij activiteiten in de wijk. 
 
De  Brede School Zuilen Oost heeft het afgelopen jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de 

Ludger, Herderschee, Kunstkasteel, Me’kaar en Zimihc. De kinderen krijgen cultuureducatie aangeboden die in 

verbinding staat met de wijk. Hierdoor zal het netwerk in de wijk zich versterken. Daarnaast is het ontwikkelen 

van een lesprogramma over het cultureel erfgoed van Zuilen, het opzetten van leernetwerken, co-teaching en 

gezamenlijke wijkprojecten enkele ambities voor de komende drie jaar. Dit Cultuurplan draagt bij aan de doelen 

van de Brede School op het verbreden van talentontwikkeling, versterken van de Vreedzame wijk, vergroten van 

ouderbetrokkenheid, versterken van doorgaande leerlijnen en uitbreiding van het netwerk. 

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.  
Elke school stimuleert de ouderbetrokkenheid en de participatie van ouders bij de invulling van het 
jaarprogramma van de ouderlokalen.  
Uit de 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 de 
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. 
 
4.7 Communicatie 
Via de website van de Brede School Zuilen Oost en de scholen, de nieuwsbrieven die de scholen verspreiden en 
het aanmeldingsformulier die de kinderen mee krijgen voor de Circuitactiviteiten worden ouders geinformeerd. 
In april is gestart met een pilot digitale inschrijving. In september zullen de mogelijkheden om ouders te 
informeren met de email worden onderzocht. 
Ouders worden uitgenodigd bij de afronding van een circuitactiviteit waar hun kind aan heeft deelgenomen. Ze 
worden geïnformeerd over de inhoud van de activiteit en gestimuleerd om hun kind op te geven voor een 
wijkactiviteit waar kinderen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Communicatie over het circuit verloopt via 
de school coördinator talentontwikkeling, leerkrachten en Brede School talentcoördinator. 
  
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. Het circuit staat in verbinding met het wijkaanbod; 
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.  
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Zwakten 
1) externe communicatie kan beter op elkaar worden afgestemd, zodat de Brede School nadrukkelijk met een 
mond spreekt. 
2) intern is nog te vaak onduidelijkheid over taken en bevoegdheden. Ook zijn uitvoerend professionals 
(leerkrachten, pedagogisch medewerkers), kinderen en ouders te weinig ‘eigenaar’ van de brede school en haar 
activiteiten, waardoor hun inzet en betrokkenheid te weinig benut worden; 
3) het is onduidelijk of en hoeveel kinderen er door de Brede School didactisch of sociaal op vooruit gaan.  
 
Bovenstaande sterkten en zwakten zijn in 2014 geformuleerd. 
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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 
Emailadres: 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 
Vloggen 
5 x techniek 
3x dans 
 
Periode 3 
2 x Tafeltennis 
Avonturenclub 
2 x turnen 
4me2you 
koken 
2 x Muziek 
Techniek 
Vloggen 
2 x voetbal 

 
7 
68 
45 
 
 
4 
12 
30 
7 
11 
16 
11 
6 
13/9 

 
7-8 
3-4& 5-6&7-8 
1&2-3&4-5&6 
 
 
3-4-5 & 6-7-8 
5/6/7 
1/2 en ¾ 
5-6 
5-6 
3-4 
1-2 
7/8 
1-2 en 3,4,5,6,7 
meiden 

Alle activiteiten 
6 x 

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

 
 Aantal deelnemers (ouders en/of professionals) 
Activiteiten ouderbetrokkenheid  
-Binnen de organisaties zijn zelf ouderbijeenkomsten 
georganiseerd 

 

  
Activiteiten versterken pedagogische visie   
-Training vreedzaam voor vakkunstenaars 18 deelnemers (noordwest en west) 
-Zichtbaarheid van Vreedzaam versterken organisaties, vakkunstenaars 
  
 
Zijn er afwijkingen van het ingediende activiteitenprogramma en het meerjarenbeleidsplan 2016-2017? Zo ja, 
welke zijn dit en hoe is er bijgestuurd? 
Wegens te weinig aanmeldingen zijn niet doorgegaan: 
Periode 2: 
4me2you Pr.Margriet 6 kinderen → te weinig ten opzicht van de kosten 
Toneel 3/4/5 Wijzer aan de Vecht 
Atletiek  
Periode 3:  
Techniek 1&2 Wijzer aan de Vecht → kinderen konden meedoen aan techniek op Pr. Margrietschool 
techniek 5&6 Cirkel → de periode ervoor net geweest 
Meidenvoetbal → kinderen uit Ondiep konden ook meedoen omdat er nog ruimte was. En groepen 3&4 en 
5/6/7 zijn samengevoegd. 
Tafeltennis → was voor heel Noordwest 
Toneel op Wijzer aan de Vecht 6/7/8  
 
Zijn er afwijkingen voor wat betreft het aantal verwachte deelnemers? 
De aanmeldingen van sportactiviteiten zijn niet optimaal. Door samen te gaan werken aan Leerlijn Sportief 
vermogen hopen we op een betere samenwerking en zicht op kinderen die gestimuleerd kunnen worden om 
deel te nemen aan naschoolse sportactiviteiten. 
 
Zijn er afwijkingen of veranderingen in de organisatie of de inzet van de coördinator of coördinatoren? 
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-Buurtsportclub wordt Buurtclub 
-Wegens ziekte van de talent coördinator is er tijdelijke vervanging geregeld door Me’kaar voor planning 
cultuurplan en brede school. Beide zijn ook sociaal makelaar in Zuilen. 
 
Wat is het grootste succes geweest? 
Organisatie 
-Samenwerking binnen het Cultuurplan 
-Sterke verbinding intern en extern 
-Alle organisaties zijn goede partners van elkaar; contact en aansluiten en afstemmen aanbod 
-Pluim voor Carla; verbinder en helicopterview  
-aanvraag Combinatiefunctionaris 0,3 fte om de verbindingen met wijk en school te versterken en kwetsbare 
kinderen toe te leiden naar een sport/beweegactiviteit. (LEFF en Leerlijn sportief Vermogen) 
 
Pedagogische visie 
-Vreedzaam als doorgaande leerlijn overal herkenbaar 
 
Talentontwikkeling 
-Pluim voor Sylke; daadkracht en innovatie 
-Digitaal inschrijven werkt goed 
-Motivatie van de kinderen is groot om deel te nemen aan de BS activiteiten 
-Combinatiefunctionarissen vakdocenten voor Leerlijn Sportief vermogen en LEFF 
-Leerlijn sportief vermogen → betere samenwerking tussen cf-er en vakdocent → Gezamenlijke organisatie  
-Verbinding met wijkaanbieders 
-Breed aanbod in het circuit 
-Binnenschoolse lessen biedt de gelegenheid aan  meer kinderen om kennis te maken met talenten 
-Musicalfestival  
-Co-creatie van cultuur-educatie lessen door vakkunstenaar en groepsleerkracht 
-Groot bereik kinderen/ Naschoolse activiteiten worden goed bezocht 
koningsspelen Pr. Margrietschool/De Cirkel was een succes 
Ouderbetrokkenheid 
 
Zijn er uitdagingen? 
Organisatie 
-Digitaliseren van de inkomsten 
-Zichtbaar maken van de meerwaarde om partijen binnen een Brede School te verbinden 
-Budget goed verdelen over alle doelen ivm het wegvallen van WAP 
-Verbeteren van de communicatie om ouders, teamleden, kinderen en wijkorganisaties beter te informeren; 
draagvlak en eigenaarschap vergroten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. 
-Fondsen en subsidies verbinden met elkaar; 1+1=meer mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling van 
kinderen en versterken van de wijk 
-Uitwisseling van kennis en kunde tussen vak-kunstenaar en groepsleerkracht  
 
Pedagogische visie 
-Samenwerking van de diverse kinderraden om een actie samen in te vullen 
 
Talentontwikkeling 
-Gezamenlijke scholing peutercentrum en basisscholen; pilot peuterbewegen starten in 2018 
-Doorstroom van kinderen naar clubs/verenigingen/kunstactiviteiten in de wijk 
We zijn gestart met de pilot Leerlijn Sportief vermogen. Waarbij het juiste moment om te tussen de partijen 
te kunnen overleggen en afstemmen de grootste uitdaging is i.v.m. de lestijden. 
-Aansluiten en afstemmen met scholen om maatwerk te kunnen leveren zodat verbinding met 
wijkactiviteiten mogelijk zijn. 
-Integratie van cultuureducatie met BS-aanbod intensiveren 
-Kunstenaars in de wijk ondersteunen bij het creëren en verbreden van wijkactiviteiten 
-Integratie van schoolthema’s met BS- & cultuuraanbod 
Ouderbetrokkenheid 
-Aansluiten bij de interesse van ouders en leerlingen; maatwerk en flexibiliteit 
- Talenten van ouders kennen en benutten om BS doelen te halen 
-Overdracht van ouders met school 
-Ontwikkelen van een Schoolschaken om ouderbetrokkenheid te vergroten 
-Leff-Financiering voor de kwaliteitsondersteuning en ontwikkeling. 
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Gemeente afd. Volksgezondheid is gestopt met de cofinanciering van Leff. Hierdoor valt de 
kwaliteitsondersteuning en begeleiding van Harten voor sport weg. De sportimpulsaanvraag om deze 
kwaliteitsondersteuning en te starten met de pilot om LEFF te borgen in de wijk is niet gehonoreerd.  
 
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. 
 
 

Totaal 2016/2017 Totaal Wijzer aan de Vecht Pr. Margrietschool De Cirkel 

Periode 1 128 20 67 41 

Periode 2 118 14 46 58 

Periode 3 118 17 60 41 

Totaal aantal deelnemers 364 51 173 140 

     

1 145 31 52 62 

2 71 10 28 33 

3 24 3 18 3 

4 8 0 6 2 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

Unieke deelnemers 248 44 104 100 

Cultuur 178 31 90 57 

Sport 186 20 83 83 

geen deelname ivm niet doorgaan 

Cultuur 17 7 7 3 

geen deelname ivm niet doorgaan 

Sport 7 2 3 2 

Overinschrijving cultuur 1 0 1 0 

Overinschrijving sport 2 0 2 0 

Meisje 224 33 106 85 

Jongen 140 18 67 55 
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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, Avonturenclub, Skaten 
Talentactiviteiten: 
Beeldend, Muziek, Techniek/wetenschap, Cultureel erfgoed (Natuur/milieu/educatie), Nieuwe media, 
Theater, Burgerschap 
 
Worden er kennismakingslessen aangeboden onder schooltijd? 
 
Wij streven ernaar om alle kinderen voor de inschrijving minimaal 1 warmmaakles te geven. De kinderen 
krijgen 2 onderschoolse sportlessen aangeboden per periode. 
Bij de scholen waar er integratie van cultuureducatielessen met het BS-aanbod plaatsvindt, krijgen de 
kinderen minimaal 3 lessen onder schooltijd. Met daarna de mogelijkheid in het circuit nog 6 lessen te volgen. 
3 scholen = 588 kinderen x gemiddeld 2 onderschoolse lessen x 3 periodes (telling leerlingen 24 mei 2017) 
 
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? 
 
Aansluiten bij de interesse van ouders en leerlingen; maatwerk en flexibiliteit 
Talenten van ouders kennen en benutten om BS doelen te halen 
Organiseren van ouderbijeenkomsten schooloverstijgend 
Ontwikkelen van een Schoolschaken om ouderbetrokkenheid te vergroten 
 
Communicatieactiviteiten  
Welke communicatieactiviteiten worden uitgevoerd en hoe is de verbinding gelegd met de communicatie van de 
samenwerkingspartners? 
 
Speerpunt: nieuwsitems wijkactiviteiten, naschoolse lessen, cult-uren, buurtsportclub etc. op website van de 
Brede School  
Verbeteren van de communicatie om ouders, teamleden, kinderen en wijkorganisaties beter te informeren → 
betrokkenheid en eigenaarschap vergroten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten  
Communicatie teams 

 
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 
Er is een ouderwerkgroep gevormd die meedenkt over bijeenkomsten in ouderlokalen voor de wijk, over 
werkgerelateerde onderwerpen zoals veiligheid. 
 
Overige activiteiten 
 
Pilot peuterbewegen starten in 2018 
Pilot Leerlijn Sportief Vermogen 
Pilot Kinder Resto 
Doorstroom van kinderen naar clubs/verenigingen/kunstactiviteiten in de wijk 
Integratie van cultuureducatie met BS-aanbod intensiveren 
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Integratie van schoolthema’s met BS- & cultuuraanbod 
 
Belangrijkste veranderingen ten opzichte van meerjarenbeleidsplan 2017 
 
Ouderbetrokkenheid schoolschaken 
Co-creatie vak-kunstenaar en groepsleerkracht & leerlijn sportief vermogen 
Wens om te ontwikkelen; studiereis organiseren: inspiratie en leren van elkaar 
 
Belangrijkste uitdagingen  
 
Digitaliseren van de inkomsten 
Leff borgen 
Talenten inzetten ouders 
Verbinding intern en extern versterken;uitbreiding naschoolse activiteitenaanbod 
Studiereis 
Iedere dag naschoolse activiteiten 
Binnenschoolse activiteiten uitbreiden 
Sterkere verbinding intern en extern 
Onzekerheid over subsidies 
Motivatie kinderen om deel te nemen aan BS 
Studiereis 

 
Groen= Doen 
Blauw=Belangrijk 
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7 Begroting Brede School  2018 
Inkomsten BS Zuilen 

Bedragen 
Subsidie inzet combinatiefunctie en coördinatie 
talentontwikkeling 

29740 
14258 

Subsidie activiteiten 23942 
Communicatiebudget 500 
Inkomsten bijdrage leerlingen/deelnemers 200 
Overige inkomsten (b.v. WAP subsidie) 
 

 

Uitgaven  
Personeelskosten 43998 
Activiteitenkosten talentontwikkeling 21143 
Activiteitenkosten  pedagogische visie 1500 
Communicatiekosten 500 
Activiteiten ouderbetrokkenheid 1500 
Overige kosten  
 
Elke school vraagt Cultuur voor ieder kind aan en heeft de Muziekimpuls.  
Als de onderschoolse lessen voor het circuit geïntegreerd kunnen worden in cultuureducatie of muziekeducatie, 
worden de lessen betaald uit de diverse subsidies.  
Ook kunnen vanuit alle drie de subsidies verbindingen met wijkorganisaties en wijkactiviteiten worden gemaakt.  
 
De inkomsten worden december of januari door het kernteam verdeeld over de te behalen doelen. 
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Bijlage I Stedelijk Kader Brede School Primair Onderwijs 
Hoofdstuk 0  
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”. 
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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.  

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. 
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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 

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.  
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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 
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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. 

 

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 Zuilen Oost vanuit Buurtmonitor 
   5 2013 2015 2016 

totaal aantal inwoners Geuzenwijk, De Driehoek 3.725 3.791 3733 

Schaakbuurt e.o. 4.385 4.507 4547 

aantal woningen Geuzenwijk, De Driehoek 1.712 1.716 1716 

Schaakbuurt e.o. 1.974       1.936 1944 

huishoudens; met kinderen totaal aantal Geuzenwijk, De Driehoek 996 1030 1009 

Schaakbuurt e.o. 1222 1292 1290 

huishoudens; gezinnen met kinderen Geuzenwijk, De Driehoek 498 515 504 

Schaakbuurt e.o. 611 646 645 

huishoudens; paar met kinderen Geuzenwijk, De Driehoek 356 351 341 

Schaakbuurt e.o. 479 500 499 

huishoudens; eenoudergezin Geuzenwijk, De Driehoek 142 164 164 

Schaakbuurt e.o. 132 146 146 

0 t/m 3 jarigen Geuzenwijk, De Driehoek 192 199 180 

Schaakbuurt e.o. 216 236 247 

0 t/m 11 jarigen  Geuzenwijk, De Driehoek 476 478 459 

Schaakbuurt e.o. 624 638 650 

18 t/m 24 jarigen  Geuzenwijk, De Driehoek 496 518 470 

Schaakbuurt e.o. 499 503 452 

25 t/m 54 jarigen  Geuzenwijk, De Driehoek 1.873 1.895 1893 

Schaakbuurt e.o. 2.125 2.192 2278 

4 t/m 11 jarigen  Geuzenwijk, De Driehoek 284 279 279 

Schaakbuurt e.o. 408 402 403 

Autochtonen 4 - 11 jaar  Geuzenwijk, De Driehoek 136 133 130 

Schaakbuurt e.o. 149 149 151 

Allochtonen 4-11 jaar Geuzenwijk, De Driehoek 148 146 149 

Schaakbuurt e.o. 259 253 252 

% verblijfsduur adres totaal < 1 jaar  Geuzenwijk, De Driehoek 19,4 16,0 14,8 

Schaakbuurt e.o. 19,3 13,5 13,3 

% verblijfsduur adres totaal 1-5 jaar  Geuzenwijk, De Driehoek 30,1 34,2 34,1 

Schaakbuurt e.o. 27,5 33,1 33,1 

% verblijfsduur adres totaal 5+ jaar 

[percentage] 

Geuzenwijk, De Driehoek 50,5 49,8 51 

Schaakbuurt e.o. 53,2 53,4 53,5 

vluchtelingen (erkend) Geuzenwijk, De Driehoek  22 31 

 Schaakbuurt e.o.  23 39 

 

  

5  Buurtmonitor utrecht 
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Subwijk: Zuilen-noord en -oost  2011 2013 2015 

% actief in de buurt  32,0 30,6 42 

% dat vrijwilligerswerk doet voor school, creche of peuterspeelzaal - 8 6 

% dat wil helpen op school  - 15,4  

% dat vrijwilligerwerk doet bij een sportvereniging  - 13 10 

% dat helpt op school, bij buurthuis of  een sportvereniging    13 

% dat wil helpen bij een sportvereniging  - 16,2  

% doorstroom naar HAVO/VWO  - 35,3 29,7 

(oost) 

% tevreden over basisonderwijs in de buurt  50,8 53,7 51 

% onprettige buurt  17 17 

% voelt zich niet thuis in de buurt  13 14 

% dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar  16 23 

% dat zich sociaal geisoleerd voelt  11 11 

% dat zich vanwege hun geslacht (man of vrouw) gediscrimineerd voelt  1 3 

% dat zich vanwege zijn leeftijd gediscrimineerd voelt  4 2 

% dat zich vanwege hun seksuele orientatie gediscrimineerd voelt  1 3 

% negatieve toekomstverwachting voor de buurt  7,2 13,6 13 

% tevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt  36 40 

% ontevreden over beschikbaarheid ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt  25 17 

rapportcijfer sociale cohesie [rapportcijfer] 5,0 5,2 5,2 

% laagopgeleiden  30,3% 28,7% 28% 

% middelbaar opgeleiden  28,5% 29,0% 26% 

% hoog opgeleiden  41,2% 42,3% 46% 

Werkzoekenden laagopgeleid 2012-186 2014-588 +216,1% 

Werkzoekenden middelbaar opgeleid 2012-126 2014-252 +100 % 

werkzoekenden hoogopgeleid  2012-   76 2014-  85 +11,8 % 
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