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Beknoptvoorstel
1.akkoordtegaanmetde uitgangspunten
2.akkoord gaanmetdegeactualiseerde doelstellingen en kwaliteitscriteria
3.formatsontwikkelen omde resultatenvandebredescholen beteraantekunnentonen
4. bezienof middelenvoorouderparticipatie (ouderkamers)effectiever kunnenworden ingezet
5.organisatie enfinancieringsstroom effectiever inrichten
6.m.i.v.2014€40.000 bezuinigenophetactiviteitenbureau (Kern8)
7.dit besluitaantemerkenalseenactualisatie vandekadernota bredeschool2006-2012
8.medio2011wordtverslaggedaanvandeinhoudenwerkwijze vande resultaatformats.
Toelichting
Debredeschool iseen netwerkvanonderwijs,welzijn enzorgvoor kinderen enhunouders,met
alsdoeldeactievedeelnamevankinderenaandesamenlevingte bevorderen,mogelijke
achterstandenvankinderentevoorkomenenwegtenemen,kindereneengoededagindelingte
biedenen/of hunsocialecompetentietevergroten.
Dezesamenwerkingtussen meerdere instellingenenmeerderedisciplines iseenpermanenteen
onmisbare schakelgeworden bijhetvoorkomen,signalerenofoplossenvan problemenvan
kinderenenhunomgeving.Bijdebredeschoolontwikkeling gaat hetdusom(hetorganiseren
van) praktische samenhangtussenschoolenomgeving.
Partnersstekenveeltijd ineenbredeschoolendatvraagtomduidelijkheid over ieders rol.Met
hetvaststellen vande kadernota bredeschool2006-2012 isdaaraandestijdstegemoet gekomen
(bijlage bijditvoorstel). Doelstellingvandeze kadernota isduidelijk temakenwat brede scholen
vandegemeente kunnenverwachtenenwatdegemeentevan bredescholen magverwachten.
Devorigegemeenteraad heeftgevraagdomeenevaluatievandebredescholen,methetoogop
eenmogelijke beslissingomaldannietmeerbredescholente realiseren.Ook inhetnieuwe
Collegeprogramma 2010-2013iseraandachtvoordeevaluatie vande bredescholen,maarnu
metdeaanvulling 'met hetoogopbezuinigingen'.
Indenotitieevaluatie bredescholen(bijlage bijditvoorstel),zijneenpaaruitgangspunten en
actiepunten benoemd.Aangezienenkele uitgangspunten een,weliswaargeringe,aanpassing
vandedoorde raadvastgestelde kaders uitdekadernota betreffen,wordt ugevraagd hiermee
akkoordtegaan.Hetgaatdanomuitgangspunten 1,2, 3en6.
Tot nutoe
Aandebredescholenwordenveelpositieveeffectentoegekendtengunstevankinderen,
gezinnen,buurtenenorganisaties. Dekadernota bredeschool 2006-2012 isleidraad voorde
vormgeving vanhetlokalebredeschoolbeleid enhetfaciliteren hiervandoordegemeente.
Opverzoek vandevorigegemeenteraad heeftereenverkennend onderzoek plaatsgevondenin
2008(bijlage bijditvoorstel),alsopwarmertje voordeevaluatie.
Deconclusie uithetverkennendonderzoek isvastgestelddoordevorigegemeenteraad:"De
vraag 'willenwemeerbredescholen inHeerhugowaard'ismet'ja'beantwoord.Devraag 'hóe

kan de brede school in Heerhugowaard groeien, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, moet
nog wel beantwoord worden". Deze evaluatie zou antwoord op die vraag moeten geven.
Inde tussentijd isechter duidelijk geworden dat de gemeente genoodzaakt isom de komende
jaren grote bezuinigingen te realiseren en,gelet op de formulering in het Collegeprogramma, dat
de brede scholen niet zonder meer buiten schot blijven.
Uitgangspunten
Gelet op de positieve invalshoek van het verkennend onderzoek enerzijds en de financiële
perikelen anderzijds, stellen wij voor de komende jaren de volgende uitgangspunten te hanteren:
1. in stand houden van het faciliteren van de vier bestaande brede schoolvoorzieningen;
2. faciliteren van de ontwikkeling van de vijfde brede school vooralsnog onder voorbehoud;
3. geen geld beschikbaar stellen voor meer dan vijf brede scholen;
4. kwaliteitsverbetering en andere acties gaan gepaard zonder extra subsidie;
5. daar waar het kan bestaande middelen efficiënter inzetten of bezuinigen;
6. de kadernotitie brede school wordt gehandhaafd, deze notitie en dit besluit zijn daar
onderdeel van.

Speerpunten uit de evaluatie:
Doelstellingen
De brede scholen hebben onlangs zelf de doelstellingen uit de kadernota geactualiseerd. Om de
doelstellingen aan te laten sluiten op gemeentelijk beleid, met het oog op gewenste subsidieeffecten, zijn deze door steller iets aangepast. Uwordt voorgesteld deze gemeentelijke
doelstellingen vast te stellen vast te stellen:
a.
b.
c.
d.

voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2t/m 6 jaar;
aanbieden van een dagarrangement 1 ;
stimuleren van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen;
breed activiteitenaanbod in en na school,voor kinderen van brede school en uit de
wijk;
e. stimuleren educatief partnerschap (betrokkenheid van ouders bij leerprestaties
kinderen);
f. een bijdrage leveren aan de sociale samenhang inde buurt;
Nieuw uitgangspunt wordt dat brede scholen alleen voor ondersteuning in aanmerking komen
indien tenminste voor drie doelstellingen wordt gekozen. Het staat de brede scholen natuurlijk vrij
om (elementen uit) meerdere doelstellingen na te streven.
1

Eendagarrangement iseenononderbroken voorziening van voorschoolse opvang,school,
overblijven,school, naschoolse opvang envrije tijd, waarbij de professionals van de verschillende
organisaties inhoudelijk en pedagogisch samenwerken. Kinderen hebben zo geen hinder van de
schakeling van het ene naar het andere opvangmoment.
Kwaliteitscriteria
De periodieke verslaglegging geeft weinig beleidsmatig inzicht. Zo ontbreekt de samenhang met
activiteiten en resultaten uit vorigejaren (wat isdaarvan overgebleven?). Dit alles is een gevolg
van het ontbreken van heldere kwaliteitscriteria en formats.
De brede scholen hebben nu zelf de kwaliteitscriteria uit de kadernota brede school
geactualiseerd. Om de doelstellingen aan te laten sluiten op gewenste subsidie-effecten, zijn
deze door de steller iets aangepast. Uwordt voorgesteld deze gemeentelijke kwaliteitscriteria
vastte stellen:
a. een gezamenlijke visie (iedere brede school stelt een plan van aanpak op,waarin:
een beleidsmatige schets van de huidige situatie en van de gewenste situatie
de gekozen doelstellingen
het plan van aanpak per doelstelling, met omschrijving van ieders rol);

b. gezamenlijke meerjarenafspraken, perdoelstelling;
c. omdetweejaareenresultaatsverantwoording viaeenformat.
Resultaatmetinq
Ombeterzichttekrijgenopde resultaten (doelen,processen,werkafspraken enactiviteiten)van
deafzonderlijke bredescholen,stellenwijvoor inoverleg metde bredescholenformatste
ontwikkelen.Deformats moetenzodanig ingerichtzijndatvoldoende resultaten zichtbaar
worden,maarzondertijdrovende administratieve romplompvoordepartijen(streefdatum01-022011).
Organisatie
MetdeovergangvandesubsidievanSWHnaarKern8iserverschilvan inzichtontstaantussen
destuurgroep bredeschoolenKem8overdeaansturingvandestedelijk coördinator. Hierover
zijnafspraken gemaakt, maarindepraktijkwerktdit nognietnaarvolletevredenheid.Naastde
aansturing van personeelzijnookde matevaninvloed,desubsidiestroom,ende
communicatielijnen inhetalgemeeneenissue.Uwordtvoorgestelddeorganisatieen
financiering teactualiserenomwillevaneenvlotte samenwerking opbeleidsniveau (streefdatum
01-02-2011);
Ouderkamers
Eenouderkamer iseenfysieke ruimteinde(brede)schoolwaarouderselkaar kunnen
ontmoeten envanwaaruitallerhande vrijwilligersactiviteiten voordeschoolwordenopgepakt.De
ouderkamer kaneengoedinstrumentzijnommeerincontact metouderste komen,ofom
thema's metdeouderste bespreken,zoalsopvoeden,watgebeurterindeklas,douchen nade
gymles,wat kunnenoudersdoenomeenkindte helpen,etcetc.
Degemeente subsidieert Kern8voordeprofessionele aansturing vandeouderkamersomde
ouderbetrokkenheid tevergroten.
Kern8heeft inhaarjaarverslag 2009aangegeven datdeouderkamers onvoldoende
functioneren voorwat betreftdecoördinatie/aansturing, hetbereikvanoudersende
belangstellingvooractiviteiten endatdaarom meerprofessionele aansturing nodig is.Kern8
constateert inde rapportage over het 1 ehelftvan2010eenverbetering vanderesultaten.Wätis
verbeterd iswordt nietduidelijk. Uiteenpasontvangentevredenheidonderzoek blijktdatde
scholenenkinderopvang nognietergpositiefzijnt.a.v. hetaantal bezoekersende inhoudvan
hetaanbod.
Ouderbetrokkenheid wordtdoorscholenvaak ingezetomoudersmeer bijdeschooltebetrekken,
veelal indezinvanondersteunende activiteiten inschool(vrijwilligerswerk). Ditiseenzaakvoor
descholen.Degemeentestreeft meer naareeninzetgerichtopzgn.educatief partnerschap:de
betrokkenheidvanouders bijdecognitieve ensociaal-emotioneleontwikkeling vanhunkinderen
verbeteren.Daaromwordtvoorgesteld omtebezienofdesubsidievoor ouderparticipatie
(ouderkamers) effectiever kanworden ingezet(streefdatum 1-8-2011);
Activiteitenbureau Heerhuqowaard
Bredeschoolactiviteitenwordensinds2009dooronsgesubsidieerd,onderde noemer
'activiteitenbureau'.Hetactiviteitenbureau vanKem8iseenbestandvan mensendieeenbreed
scalaaanactiviteiten aanbieden.Datkunnenzowelschoolse alsnaschoolse activiteitenzijn.
Desubsidiewordtaangewendvoorpersonele inzetvan Kern8omvraageenaanbodopelkaar
aftestemmenenvoorvergoedingenvoordeaanbiedersvandeactiviteiten.
Sportservice Heerhugowaard enCoolbiedenviacombinatiefunctionarissen de komendejaren
steeds meersportieveenculturele naschoolse activiteiten,voor kinderenvande bredescholen
enuitdewijk.
Hierdoor hoeftdesubsidievoor hetactiviteitenbureau niettewordengehandhaafd.Erkandan
ook per 1-1-2014€40.000 perjaarworden bezuinigd.Ditiseinde contractperiode metKern8en
ookzijndanallecombinatiefunctionarissen actief.

Financiën
Overzichtvande bredeschoolsubsidies 2010,ontvanger Kern8:
Regulierecontractsubsidie 2010-2013
€27.000
Coördinatie ouderkamers
€40.000
Activiteitenbureau Heerhugowaard
Projectsubsidie:
€96.000
Uitvoering kadernota bredeschoolt/m2012:stedelijke- enlocatiecoördinatie.
Inde kadernota bredeschool iseeneindevaluatie vandekadernotatoegezegd.Methet
verkennend onderzoek endezeevaluatie bredescholen kandeevaluatievandekadernota eind
volgendjaarzich beperkentotdefinanciën.
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Geletop
- hetbestaande beleidvastgelegd indekadernota bredeschool2006-2012
- heteerstedealvandeevaluatievandebredescholenvastgelegd inhetverkennend onderzoek
2008
engelezen
-de notitie evaluatie bredescholen,metaandachtvoor huidigethema's
- hetambtelijk voorstelenCollegebesluit BW10-0653
besluit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

akkoordtegaan metde uitgangspunten
akkoordtegaan metdegeactualiseerde doelstellingen en kwaliteitscriteria
formatsteontwikkelen omde resultatenvandebredescholen beterte kunnenaantonen
bezienofmiddelenvoorouderparticipatie effectiever kunnenworden ingezet
organisatie enfinancieringstroom effectiever inrichten
m.i.v.2014€40.000 bezuinigenophetactiviteitenbureau (Kern8)
dit besluitaantemerkenalseenactualisatie vande kadernota brede school
medio2011wordtverslaggedaanvande inhoudenwerkwijzevanderesultaatformats.

Heerhugowaard,23november2010
DeRaadvoornoemd,
de griffier,

devoorzitter,

