In de
breedte
Brede scholen in de gemeente Overbetuwe

Overdag is de brede school een plek waar
kinderen naar school gaan, waar ze sporten
en eten. Dan spelen er peuters en worden
baby’s opgevangen terwijl de ouders
werken. ’s Avonds biedt het gebouw
onderdak aan de plaatselijke muziek-, buurtof sportvereniging. De brede school is een
kloppend hart voor de wijk. Iedereen komt
er samen: kinderen, jongeren en hun
ouders. De brede school is een filosofie, die
landelijk flink in opkomst is. Zo ook in de
gemeente Overbetuwe. In de kern Elst
hebben we vijf brede scholen opgezet. Door
de positieve ervaringen in Elst worden nu
ook initiatieven rondom het bredeschool
concept ontwikkeld in andere kernen van
Overbetuwe. Graag delen we onze
ervaringen met anderen. Een blauwdruk
kunnen we niet geven, een brede school is
altijd maatwerk. Maar dat maakt iedere
brede school uniek. Voor elke brede school
geldt in ieder geval: het kind staat centraal.



Samenwerken betekent
investeren
Interview wethouder Frank van Rooijen
Samenwerking en goede
overdracht zijn de grootste
winstpunten van een brede
school. Een goed gebouw

‘Bij een brede school is het
gebouw een belangrijke
randvoorwaarde. Maar de
echte samenwerking moet
worden vormgegeven
op de werkvloer.’

vormt daarvoor het
fundament. Belangrijke
vraag daarbij is: hoe krijgt
iedere participant er een
eigen plek en nodigt het
tegelijk uit tot samenwerken?
Want inhoudelijke samen
werking komt niet vanzelf.
Dat begint vaak pas op de
werkvloer, na het fysieke
samengaan. Wethouder
Frank van Rooijen vertelt
over de Elster ervaringen.
‘Een brede school is een samenwerkingsverband
tussen verschillende partijen, die zich allemaal bezig
houden met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
Kinderen krijgen daardoor optimale ontwikkelings
kansen. Hun ouders profiteren van een doorlopende,
op elkaar aansluitende opvang. En de omgeving
floreert bij de activiteiten die plaatsvinden in en rond
het gebouw. Scholen zijn in ieder geval participant.
Daarnaast kunnen peuterspeelzalen, kinderopvang,
consultatiebureaus, sportverenigingen, culturele
instellingen, bibliotheken en andere instellingen deel
uitmaken van de brede school.
In Elst waren er drie concrete aanleidingen voor het
bredescholenproject. We kampten met veel verouder
de schoolgebouwen en noodlokalen. Daar kwam een
stevige groei van het aantal inwoners bij, van zestien
duizend in 1999 tot twintigduizend tien jaar later. Ten
slotte hadden we grootse ambities voor het onderwijs
en zorgstructuren. In 2001 was de beleidsnota klaar,
vier jaar later opende de eerste brede school haar
deuren: De Kersentuin.

Vanaf dat moment raakte de bouw
van de brede scholen in een
stroomversnelling. In 2008 waren
de vijf brede scholen gerealiseerd.
Het was een uitdaging om dat te
bereiken binnen het beschikbare
budget. Ik ben er trots op dat dat is
gelukt. Nu het bouwtraject in Elst is
afgerond, kunnen we volop aan de
slag met het ontwikkelen van de
inhoudelijke samenwerking binnen
de brede scholen. Die samenwer
king is geen vanzelfsprekendheid
en vraagt om een tijds- en energieinvestering. Daar moeten de partici
panten actief mee aan de slag. De
meerwaarde van een brede school
wordt echter nu al ervaren. Ik ver
trouw er dan ook op dat de brede
scholen zich positief zullen blijven
ontwikkelen!’



Brede scholen in
Overbetuwe
Voorzieningen rondom de Elster Toren

Met de opening van de laatste brede school in het centrum
van Elst is het project ‘Voorzieningen rondom de Elster
Toren’, kortweg ‘project brede school’, afgerond. Bijna tien
jaar lang heeft het project de politiek, ambtelijke organisatie
en uiteraard de diverse scholen en (welzijns-)instellingen in
Elst intensief beziggehouden. En nog steeds. Want andere
kernen staan nu te trappelen om mee te doen. Bovendien is
het vormgeven van de samenwerking binnen de brede
scholen nooit klaar. De gebouwen zijn er nu. Zij vormen de
kern en bieden de participanten alles wat nodig is voor een
succesvolle samenwerking.

Eind jaren ’90 waren er in Elst drie
belangrijke aanleidingen om te
beginnen met het project brede
school: veel verouderde school
gebouwen en noodlokalen, een
stevige groei van het aantal inwo
ners en de ambitie onderwijs en
zorgstructuren te verbeteren. Het
was de ideale voedingsbodem voor
het concept brede school. In 2001
was het plan klaar voor vijf brede
scholen: vier voor basisonderwijs
en een voor voortgezet onderwijs.
De raad heeft 30,2 miljoen euro
beschikbaar gesteld, voor
Overbetuwse begrippen een
enorme investering.
Belangrijk uitgangspunt was:
inhoud gaat voor bouw. Daarom
zijn ouders, participanten en
gemeente gevraagd naar hun wen
sen en behoeften. Kinderen staan



centraal. Zij moeten zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Dat kan door
een doorgaande leerlijn te maken
van nul tot achttien jaar. In opvoe
ding, ontwikkeling en educatie in
het gezin, op school en in de vrije
tijd. De brede school is ook een
plek van ontmoeting, een kloppend
hart in de wijk. Brede scholen
zorgen voor een kwalitatief
hoogstaand en dekkend voor
zieningenniveau dat inspeelt op
maatschappelijke ontwikkelingen
en behoeften van inwoners. En er
wordt optimaal gebruikgemaakt
van de deskundigheid bij scholen
en instellingen door structureel
samen te werken.
Gebouwen zijn functioneler en
effectiever. Ons streven was om
alles zoveel mogelijk onder één
dak te brengen. Soms kozen we uit

praktische of financiële overwe
gingen voor een gespreide aanpak.
Onderwijs was de ruggengraat,
maar alle participanten zijn
gelijkwaardig. Dat hield niet in dat
iedereen exact dezelfde voor
ziening zou krijgen. De plannen
varieerden van een volledig nieuwe
voorziening tot ingrijpende renova
ties aan bestaande gebouwen.
De brede scholen zijn zich nog
volop aan het ontwikkelen op het
gebied van inhoudelijke samen
werking. Om die samenwerking te
stimuleren heeft de gemeenteraad
voor 2008 tot 2011 jaarlijks een
budget van veertigduizend euro
beschikbaar gesteld. In diverse
projecten maken de brede scholen
al enthousiast gebruik van die
subsidie.



De Kersentuin
De nieuwbouw van twaalf perma
nente en zes tijdelijke lokalen voor
basisschool ’t Startblok waren het
uitgangspunt in het oorspronkelijke
plan van 2001. De aanloop naar de
uitvoering hiervan kostte echter
veel tijd. Deze brede school was
het eerste deelproject en bovendien
had de gemeentelijke herindeling
net plaatsgevonden. Het duurde
dan ook even voordat bijvoorbeeld
de financiën en de bestemmings
planprocedure geregeld waren.
Intussen waren de leerlingen
prognoses bijgesteld, waardoor in
2005 uiteindelijk
eenentwintig permanente lokalen
werden gebouwd. De overige

brede scholen konden na deze
leerervaring in een sneller tempo
worden gerealiseerd.
Vanuit een noodlokaal aan de
Rozenkamp is een groep van peu
terspeelzaal Dreumesland naar de
brede school verhuisd. Ook kinder
opvang SKAR zit in De Kersentuin,
met drie groepen dagopvang en
één groep buitenschoolse opvang.
Voor de wijk heeft de gemeente
een beperkte ruimte. Voor beheer
en exploitatie is een vereniging
van gebruikers opgericht,
waarin de gemeente participeert.
Het gemeentelijke aandeel
bedraagt overigens maar zeven
procent van de beschikbare ruimte.

Project Taal en Beweging
Om inhoudelijke samenwerking te
stimuleren, is het project Taal en
Beweging van start gegaan. Het
kinderdagverblijf en de peuter
speelzaal werken daarin samen
aan activiteiten van de stichting
Breedtekunst. Na twaalf weken
worden de kinderen van de groe
pen 1 en 2 van de basisschool
betrokken bij het project. Na afloop
wordt bekeken hoe de opgedane
kennis en ervaring kan worden
ingezet op de brede school. En hoe
de basisschool en de buitenschool
se opvang verder kunnen worden
betrokken.

‘Binnen de brede school kun je een beroep doen op elkaars expertise. In
de ideale situatie zijn de contacten informeel en de lijnen kort. Als je van
elkaar weet hoe je werkt, gaat de overdracht van peuterspeelzaal naar
basisschool ook natuurlijker. Dan staat het kind echt centraal.’
Sabine van Thiel, manager stichting
Peuterspeelzalen Overbetuwe

Jaar van oplevering
2005

Naam architect
Teeuwisse & Willems

Bruto vloeroppervlak
3760 m2

Stichtingskosten
€ 4.200.000,-

Participanten
R.K. Basisschool ’t Startblok
Kinderopvang SKAR: Simsalabim / Mik Mak
Peuterspeelzaal Dreumesland
Gemeente Overbetuwe


‘Voordat we een brede school waren, werkten we al
intensief samen. Nu willen we kijken hoe we deze
samenwerking nog meer gestalte kunnen geven. Waarin
kunnen we elkaar versterken? Waar hebben we behoefte aan? Iets opzetten waar niemand wat aan heeft, is
verspilling van tijd en energie.’
Ron van Hoeven,
directeur Basisschool Stap voor Stap

Jaar van oplevering
2005

Naam architect
Cita architecten

Bruto vloeroppervlak
200 m2 nieuw / 2482 m2 renovatie

Stichtingskosten
€ 1.700.000,-

Participanten
Openbare basisschool Stap voor Stap
P.C. Basisschool De Ark
Kinderopvang SKAR: Elmobende / Kiekeboe
Peuterspeelzaal De Rakkertjes

Bij brede school Kruisakkers zijn
niet alle voorzieningen onder één
dak gerealiseerd. Het gaat om de
volgende locaties: basisschool
Stap voor Stap, basisschool De
Ark, Kinderopvang SKAR en gym
locatie Kruisakkers. De locaties
liggen op korte loopafstand van
elkaar. De partners op deze
locaties bewijzen dat het niet nood
zakelijk is alles onder één dak te
realiseren. Ze werken vanaf het
begin nauw met elkaar samen.

Kruisakkers
Basisschool De Ark is verhuisd
naar het voormalige schoolgebouw
van basisschool ’t Startblok. Het
gebouw is flink verbouwd en er is
een extra lokaal bijgebouwd. Voor
onderhoud heeft het schoolbestuur
zelf behoorlijk geïnvesteerd in het
gebouw.
Basisschool Stap voor Stap heeft
een grondige renovatie achter de
rug. Ook deze school heeft zelf de
nodige investeringen gedaan.
Basisschool Stap voor Stap en het

vrijgekomen schoolgebouw van
basisschool De Ark zijn aan elkaar
gekoppeld door een gemeen
schapsruimte. In dit gebouw zit ook
de peuterspeelzaal en er wordt
kantoorruimte verhuurd aan het
schoolbestuur Stisamo.
Rondom de voorzieningen van de
brede school is ook de infrastruc
tuur aangepakt. Zo is de verkeers
afwikkeling sterk verbeterd en is
gezorgd voor voldoende
parkeerplaatsen.



Jaar van oplevering
2007

Naam architect
Kraaijvanger.Urbis

Bruto vloeroppervlak
5117 m2

Stichtingskosten
€ 7.100.000,-

Participanten

Westeraam
‘Mijn vrouw en ik werken allebei en voor ons
heeft de brede school veel voordelen. We hebben
bijvoorbeeld geen gedoe met reizen, omdat alles
in hetzelfde gebouw zit. Zo kan ons dochtertje
ook alvast wennen aan de school, waar haar grote
broer al naartoe gaat. En er is duidelijk samen
werking: de drie scholen zijn met elkaar verbonden
en kunnen ruimten delen.’
Rudie van den Heuvel,
vader van Joppe (4) en Noortje (2)



P.C. Basisschool De Wegwijzer
Openbare basisschool De Zonnepoort
R.K. Basisschool De Elstar
Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe
Stichting Kinderopvang Elst
Stichting De Driestroom
Focus
Consultatiebureau STMG

Samen met woningcorporatie
Vivare realiseerde de gemeente in
de wijk Westeraam multifunctioneel
centrum De Zon. De gemeente was
verantwoordelijk voor de bouw van
de onderwijsfaciliteiten. Vivare
zorgde voor de overige voorzienin
gen, zoals kinderopvang, peuter
speelzaal, Focus, Driestroom en
seniorenwoningen (zorgkruispunt).
Er is geen specifieke ruimte
gerealiseerd voor een wijkcentrum.
Binnen het totale complex zijn
namelijk voldoende alternatieve
ruimten beschikbaar. Daarom is
ook bewust gekozen voor een loop
brug tussen beide gebouwdelen.
Voor het basisonderwijs waren oor
spronkelijk 30 permanente groepen
gepland. Voor de tijdelijke huisves
ting was rekening gehouden met

de bouw van 26 noodlokalen.
Doordat de woningbouw in de wijk
Westeraam uiteindelijk gefaseerd
plaatsvond, vlakte de piekbehoefte
behoorlijk af. Op basis van gege
vens van eind 2002 zijn daarom
33 permanente lokalen gereali
seerd. Niet alle lokalen zijn op dit
moment in gebruik. De buiten
schoolse opvang zit in een neven
ruimte van het gebouw. Daar is ook
een consultatiebureau gevestigd.
Het grote schoolplein wordt door de
drie basisscholen en de kinderop
vang gezamenlijk gebruikt. Na
schooltijd kunnen jongeren uit de
wijk het plein gebruiken als speel
plek. Het beheer en de exploitatie
van het onderwijsgedeelte wordt
geregeld door een vereniging van
gebruikers.

De Plataan
In eerdere plannen zou in de
Prinses Irenestraat een brede
school komen, in het bestaande
gebouw De Wieken en basisschool
Sunte Werfert. Vanwege problemen
met de verkeersveiligheid en
parkeren heeft de gemeenteraad
besloten hiervan af te zien.
Uiteindelijk is de brede school aan
de Chopinstraat gekomen. Er is
voor gekozen om het gemeentelijke
monument De Plataan uit 1870
volledig te integreren in het nieuw

bouwplan. Het gebouw is geheel
gerenoveerd en aangepast aan de
eisen van deze tijd. Hiermee heeft
het monument haar oorspronkelijke
onderwijsfunctie teruggekregen. In
deze brede school is ook een cen
trum voor kinderen met een ontwik
kelingsachterstand gevestigd. Zo
zijn deze kinderen zichtbaar onder
deel van de maatschappij en is
voor hen een veilige omgeving
gecreëerd. De participanten inves
teren veel in de verbetering van de

onderlinge samenwerking. Zo helpt
een extern bureau met het opstellen
van een gezamenlijke visie, doel
stellingen en criteria voor samen
werking. Ook willen enkele partici
panten een gezamenlijk activiteitenprogramma opzetten voor jong en
oud. De bedoeling is dat kinderen
en ouderen samen activiteiten kun
nen bijwonen, zoals dans, toneel,
koken, muziek maken, knutselen,
tuinieren, bewegen en computer
lessen van kinderen voor ouderen.

Jaar van oplevering
2008

Naam architect
Teeuwisse & Willems

Bruto vloeroppervlak
2689 m2

Stichtingskosten
€ 3.600.000,-

Participanten
Openbare basisschool De Esdoorn
Peuterspeelzaal De Notendop
Kinderopvang Elst
Kindercentrum Luna, Stichting De Driestroom
Consultatiebureau STMG

‘Het gebouw van een brede school wordt vaak de hele dag door
gebruikt. Je moet daarom goed kijken naar de compartimentering
en beheeraspecten. Ruimten moeten afsluitbaar zijn. En iedere
partij wil graag herkenbare elementen. Daardoor voelen kinderen
zich ook niet verloren in een groot gebouw.’
Kees Willems,
architect van De Plataan en De Kersentuin


‘Enkele jaren geleden constateerden we dat
de uitval van vmbo naar mbo groot was. Te
groot. Daar wilden we wat aan doen. Door als
vmbo-school samen te werken met twee ROC’s
en het bedrijfsleven hebben we een effectieve
brede school opgezet.’
Rien Bunk, directeur VO Het Westeraam

Jaar van oplevering
2004

Naam architect
Van Aken architecten

Bruto vloeroppervlak
6413 m2

Stichtingskosten
€ 8.500.000,-

Participanten

VO Het Westeraam
Deze school was tot oktober 2004
gehuisvest op twee locaties in de
kern Elst: Prins Hendrikstraat en
Mozartstraat. Vooral de locatie
Prins Hendrikstraat was in een zeer
slechte onderhoudsstaat en voldeed
niet meer aan de eisen van deze
tijd. Op basis van de leerlingen
prognose en het verkrijgen van de
havo/vwo-licentie bleek dat de
school recht had op uitbreiding.
Dat paste ook in de vastgestelde
regiovisie van schoolbesturen, buur
gemeenten en provincie. Daarom
is gekeken naar (vervangende)
nieuwbouw in de nieuwe wijk
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VO Het Westeraam (voorheen
Lorentzcollege Elst)
Helicon Opleidingen
ROC Rijn IJssel College (RIJC)
Muziekvereniging Prins Willem Alexander
(PWA)

Westeraam. Het uitgangspunt was
om er een volwaardige voorziening
te realiseren voor het voortgezet
onderwijs (vo). Dit is uiteindelijk
de opstart geweest voor de ontwik
keling van een (ver)brede school
voor vo.
In het nieuwe gebouw kunnen ruim
zeshonderd leerlingen van Het
Westeraam terecht. In de nieuw
bouw zit ook een permanente ruim
te van 438 m2 voor het ROC Rijn
IJssel, dat deze ruimte huurt van
de school. Het Westeraam is
bovendien intensief bezig met het

Leerdorp Elst. In de stichting
Werkgevers Leerdorp Elst zitten
tien vertegenwoordigers van koe
pelorganisaties en grote bedrijven.
Hierdoor kunnen de vmbo-leerlingen
van Het Westeraam zich één dag
in de week oriënteren op ieder
beroepenveld. De verbrede school
is nu nog druk bezig de leerarran
gementen van school en praktijk
verder op elkaar te laten aanslui
ten, tot een bemiddelingsbureau
voor leerlingen en bedrijven. De
havo-vwo-afdeling is geen onder
deel meer van Het Westeraam,
maar een zelfstandige school

Blik vooruit
Brede scholen in andere kernen
Het bredescholenproject in
de kern Elst is een succes.
En het is nu al duidelijk dat
de ontwikkeling van brede
scholen zich niet beperkt tot
Elst. Ook in andere kernen
is veel belangstelling voor
dit concept. Wethouder
Frank van Rooijen
constateert tevreden: ‘Het
bredescholenconcept slaat
echt aan. Partners willen

In de Elster deelprojecten zitten voldoende leer
momenten om toekomstige brede scholen in andere
kernen van de gemeente ook tot een goed einde te
brengen. ‘Een van de belangrijkste leerpunten is dat
we niet alleen moeten investeren in het gebouw, maar
ook in de samenwerking’, zegt Frank van Rooijen.
‘Dat is een proces en bij de nieuwste brede scholen
gaat het steeds beter. Daar hebben de partijen eerder
contact met elkaar gezocht om concrete afspraken te
maken. En alle bestaande brede scholen zijn bezig om
hun samenwerking verder te intensiveren.’
Het gebouw is de kern van een brede school. Bij
nieuwbouw of verbouwing is het belangrijk goed te
kijken naar de wensen en mogelijkheden. ‘Dat moet
aan de voorkant gebeuren. Je moet weten wat je wilt.
Zorgen voor passende huisvesting is de verantwoorde
lijkheid van de gemeente. We zijn geen primaire part
ner in een brede school, maar we ondersteunen en
faciliteren.’

graag meedoen, organisaties
vechten zich in.’

In plaatsen als Heteren en Valburg vinden op dit
moment ook ontwikkelingen plaats die in meer of min
dere mate gebaseerd zijn op de bredeschoolgedachte,
zoals een Kulturhus of een voorzieningencluster.
De gemeente staat ook open voor initiatieven vanuit
de andere kernen. ‘We hebben inmiddels een ruime
ervaring in de bredeschoolontwikkeling. Er wordt dan
ook steeds vaker beroep op ons gedaan om samen te
kijken naar de verschillende mogelijkheden.’
Bij het opzetten van brede scholen gaat het altijd om
lokaal maatwerk, waarbij de diverse partijen bereid zijn
om (inhoudelijk) met elkaar samen te werken en daar
van ook duidelijk de meerwaarde zien. De gemeente
Overbetuwe is hierin – gelet op de ervaringen in Elst –
vooral ondersteunend en voorwaardenscheppend. En
uiteraard moet er vooraf veel overleg plaatsvinden
over ieders rol bij dit proces.

‘In Heteren gebeurt op het
moment heel veel. Over een paar
jaar is er een compleet nieuwe
dorpskern, met allerlei nieuwe
faciliteiten, waaronder een brede
school, in de vorm van een
Kulturhus. Hierin komen waarschijnlijk twee basisscholen,
kinderopvang, een bibliotheek
en atelier. We hebben gekeken
bij andere projecten en kijken nu
naar onze eigen invulling.’
Martin van der Meulen,
bestuurslid Dorpsraad Heteren
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Colofon
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alle betrokken partijen voor de medewerking
aan deze brochure. Deze brochure is met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de
projectleider brede school van gemeente
Overbetuwe, de heer G. Mudde.
Gemeente Overbetuwe
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