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Schoolbesturen en de brede school



Workshop 2

Schoolbesturen en Brede school

Sjaak Scholten
Vz algemene directie
Stichting Archipel
Koepel van openbare basisscholen 

Zutphen, Voorst, Brummen

Hennie Groot Haar
Stedelijk coördinator brede scholen Zutphen



Workshop 3

Opzet presentatie

Introductie
Brede scholen Zutphen
Thema’s in brede scholen 
Rol van schoolbesturen, 
gemeentelijk beleid en 
partners



Workshop 4

Visie

Vergroten ontwikkelingskansen van kinderen
Versterken relatie ouders, buurt en school



Workshop 5

Samenwerking partners

Welzijnswerk
Muzehof
GGD
Scholen 
(Openbaar, PC en RK)
Bibliotheek
Kinderopvang
Buurtverenigingen
Sportraad
Gemeente 
`(w.o wijkaanpak)



Workshop 6

Thema’s brede scholen Zutphen

Schoolse en naschoolse 
activiteiten
Opvoedingsondersteuning
gezondheid en zorg
Opvang
Veiligheid
Relatie ouders, buurt en 
school verstevigen



Workshop 7

Werkgroepen
wijk  A

Werkgroep
wijk  E

Werkgroep
wijk  C

Stuurgroep Brede Scholen

kerngroep

Coördinerend 
Beleidsambtenaar

Stedelijk 
coördinatorOrganisatie

Taakgroepen Taakgroepen Taakgroepen

Organisatie



Workshop 8

Functie coördinator

Onafhankelijke positie
Handelt praktisch en integraal 
Creëert voorwaarden voor 
ontwikkeling 
Initiator 
Draagt zorg voor 
operationalisering



Workshop 9

Activiteiten coördinator

Opzetten werkgroepen en taakgroepen
Vastleggen werkplannen en activiteiten planningen 
Communicatie

Organiseren samenwerking
Signaleren en aangeven beleidsafstemming



Workshop 10

Welke rol nemen organisaties in

Trekker
strategisch belang

Partner
zelfde doel, zelfde inbreng, 
zelfde omvang

leverancier
incidenteel, op verzoek, 
project gebonden, 
financieel beperkt



Workshop 11

Kinderopvang binnen scholen

Inhoud en partners:
Tussenschoolse opvang
Verplichte kinderopvang
Opvangorganisaties, ouders, 
gemeente

Vragen en taken:
Pedagogisch beleid
Behoefte ouders
Gebouw 
Combinatiefuncties mogelijk?
Kosten organisatie opvang



Workshop 12

Kunst en Cultuur

Inhoud en partners:
Subsidie cultuur en school
Samenhang en samenwerking met 
culturele instellingen
Kunst, cultuur en cultureel erfgoed in 
doorgaande lijn ook buiten school

Vragen en taken:
Uitvoering geheel binnen brede scholen
Driestaps methode: binnen school, korte 
cursus, bij betrokken organisatie



Workshop 13

Veilig binnen en buiten school

Inhoud en partners:
Samenhangend 
veiligheidsbeleid
WSNS, jeugdzorg, 
buurtnetwerk, wijkaanpak

Vragen en taken:
Regierol gemeente/school
Leiding in wijk met school 
als onderdeel?
Regie binnen MFA



Workshop 14

Zorg in en rond de scholen

Inhoud en partners:
Onderwijs arrangementen 2008-2013
School krijgt leiding zorgtrajecten en onderwijs.
Gemeente: sluitende aanpak
Veel deelnemende organisaties

Vragen en taken:

blauwdruk samenhang

onderwijsachterstandbeleid

integratie of samenhang met 
buurtnetwerk, zorgplatforms



Workshop 15

Multifunctionele accommodatie

Inhoud en partners:
Nieuwe rol schoolbestuur, 
nieuwe vorm samenwerking
Ruimte verdeling, beheer en 
exploitatie afspraken

Vragen en taken:
Actieve regievoerder: gemeente?
Rol schoolbestuur groot



Workshop 16

Jeugdbeleid, brede school en onderwijs

jeugdbeleid onderwijs(beleid)

gemeente rol schoolbestuur

brede school



Workshop 17

Brede scholen Zutphen
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