Beleidsnotitie

“De wereld van de toekomst is wat de kinderen ervan maken……”
Oktober 2018
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INLEIDING
Op 10 juli 2003 is de Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) opgericht. Op dat moment had de BSB ten doel:
a.

b.

de behartiging van de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel, het
voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en daarmee een bijdrage leveren aan de
implementatie van het door de gemeente Boxtel ontwikkelde integrale jeugdbeleid (waaronder het
onderwijs-, welzijns- en zorgbeleid) middels het realiseren van een pluspakket ten behoeve van een
ononderbroken onderwijsloopbaan voor kinderen van nul tot vijftien jaar, waarbij de voorschoolse
periode, de periode in het basisonderwijs en de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staan;
de implementatie van het concept Brede School in de gemeente Boxtel, uit te voeren in nauwe
samenwerking met de onderwijsorganisaties, welzijns- en zorgvoorzieningen
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

GESCHIEDENIS
De BSB is gestart in 2003 op vraag uit het ‘Boxtelse veld’ (bottom-up)
De toenmalig wethouder heeft een voorzitter aangezocht die op zijn beurt een onafhankelijk bestuur heeft
gevormd. Ook werd er een coördinator aangesteld. De gemeente faciliteerde deze ontwikkeling.
Er waren destijds meerdere definities van brede scholen in omloop.
Twee daarvan raakten het meest aan het concept brede school in Boxtel:
1) Een brede school is een integrale aanpak rond ontwikkeling van het kind, waarvoor instellingen in de buurt
een kwalitatief en functioneel samenwerkingsverband aangaan om uiteindelijk de onderwijs- en
ontwikkelingskansen van kinderen te verbeteren.
2) Een brede school is een netwerk van voorzieningen rond een onderwijsinstelling. Deze voorzieningen
werken samen teneinde de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Zo’n netwerk kan zowel rond
basisscholen als rond scholen in het voortgezet onderwijs worden georganiseerd.
want:
‘Kinderen opvoeden doe je niet alleen maar met je hele omgeving’

een oud Afrikaans gezegde met eeuwigheidswaarde
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DEFINITIE
Een brede school was -en is- in Boxtel dus geen gebouw, maar een netwerkorganisatie tussen scholen en
(jeugd)welzijnsinstellingen. In deze hechte samenwerking staat de pedagogische visie en het jaarprogramma
van de (basis)school centraal. In eerste instantie was deze samenwerking vooral georganiseerd in vier ‘wijken’
te weten Boxtel-Oost, Selissenwal, Liempde en Lennisheuvel.
Brede scholen in Boxtel onderscheiden zich van andere wijkgerichte samenwerkingsverbanden doordat het
centraal uitgangspunt de ontwikkeling van kinderen (en hun ouders) is, én doordat school/onderwijs de
kernpartner is.

HUIDIGE SITUATIE
In juli 2018 bestaat de BSB vijftien jaar.
In de loop van 2017 is er een nieuw bestuur gevormd.
Alle bestuursleden zijn aangesteld op basis van hun specifieke expertise en neutraliteit.
Om hun onafhankelijkheid en neutraliteit zo goed mogelijk te waarborgen zijn geen van allen werkzaam bij een
van de organisaties die deel uitmaken van het BSB netwerk. Dit benoemde bestuur heeft zichzelf tot taak
gesteld om te functioneren als een bestuur op afstand. De directeur krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid
met name op het gebied van personeel en financiën.
De BSB is een officieel leerwerkbedrijf volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB). De meeste activiteiten worden uitgevoerd door de maximaal 40 stagiaires vanuit diverse MBO en HBO
opleidingen.
Er werken elf professionals bij de BSB (in totaal ruim 6 fte.) De directeur is belast met de dagelijkse leiding.
Naast de beweegconsulent zijn 6 buurtsportwerkers werkzaam
De hoofdtaak van de buurtsportwerkers is het begeleiden van de stagiaires.
De Marktplaats voor cultuureducatie CultuurBox en Buurtsport Boxtel maken sinds respectievelijk 2015 en
1016 deel uit van de BSB.

ORGANOGRAM
Gemeente Boxtel

subsidie /
prestatieovereenkomst

Bestuur BSB

directeur BSB

beweegconsulent
buurtsportwerkers
stagiaires sport en bewegen
(MBO en HBO)

coördinator

muziekconsulent

admin.ondersteuner
stagiaires Sociaal Cultureel Werk (MBO)
stagiaires Social Studies (HBO)
stagiaires pedagogiek (HBO)
Versie maart 2018
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LEERLIJNEN
In tegenstelling tot in de beginjaren vinden inmiddels op alle (basis)scholen in Boxtel brede-school activiteiten
plaats.
Deze activiteiten zijn georganiseerd in relatie tot een of meer van de vier ontwikkelde doorlopende leerlijnen
rondom onderstaande leergebieden:
1)
2)
3)
4)

Taalontwikkeling en leesbevordering
Sport- en gezond gedrag
Kunst- en cultuureducatie
Natuur- en milieueducatie

5)

wetenschap & technologie
Deze lijn is in ontwikkeling en krijgt eind 2018 / begin 2019 vorm.
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DOELGROEPEN
De belangrijkste doelgroep voor de BSB was in de beginjaren specifiek en activiteiten waren destijds vooral
gericht op de jeugd van 0 – 12 jaar (en hun ouders) in de brede school zelf maar ook in de wijk.
Het ging in eerste instantie vooral om groepsactiviteiten. Inmiddels vinden ook individuele trajecten met
leerlingen plaats. Dit gebeurt voornamelijk op vraag van de scholen.
Mede door de aanstelling van de combinatiefunctionarissen sport en -cultuur kon er uitbreiding van de
doelgroep plaatsvinden en worden ook (groeps)activiteiten voor jongeren tot 24 jaar ontplooid.
Daarnaast worden vanuit de vraaggerichte aanpak projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen
georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:
-De fittest voor ouderen
- Chabab voetbal op vrijdagavond
- De Ramadan-activiteit
- De nieuwe invulling van het lokale Kunstmenu
- Scholings- en inspiratiesessies voor de ICC’ers
- Fietsproject voor allochtone moeders
In het kader van zorg en preventie vinden speciale trajecten op maat plaats voor individuele jongeren.
Deze worden georganiseerd in samenspraak met de Jongeren Academie, HALT , reclassering en
de VO-scholen.
Ook professionals vanuit onderwijs en opvang kunnen gezien worden als een doelgroep in het kader van
scholing / professionalisering.
Tevens maakt de BSB gebruik van een grote groep ( jonge) vrijwilligers.
Aan hen wordt indien nodig/wenselijk ook ondersteuning of scholing aangeboden, soms in groepsvorm,
soms individueel.
Bij het vormgeven van de activiteiten voor welke doelgroep dan ook hanteert de BSB
onderstaande geformuleerde criteria.
Criteria bredeschoolactiviteiten BSB:
1.

2.
3.
4.

De inhoud van de activiteit heeft een relatie met een of meer van de leerlijnen:
- Taalontwikkeling en leesbevordering,
- Sport en gezond gedrag,
- Kunst en cultuur educatie
- Natuur- en Milieu Educatie
De activiteit koppelt aan het brede school programma
Twee of meer brede school participanten zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de
activiteit.
De activiteit voldoet altijd aan educatieve doelstellingen .
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MISSIE
W IE ZIJN WE?
De BSB is een (kleine)welzijnsstichting die zich richt op de optimale ontwikkeling van de jeugd in Boxtel.
Het bestuur bestaat uit vijf personen, die deze bestuurstaak als vrijwilliger vervullen.
In 2018 zijn er elf professionals werkzaam bij / voor BSB en het maximum aantal stagiaires dat belast is met de
uitvoering van de (meeste) activiteiten bedraagt 40 studenten.

W AT IS ONS BESTAANSRECHT?
De BSB ondersteunt scholen (leerkrachten, docenten, directies) en kindcentra (pedagogisch medewerkers,
coördinatoren en directies) bij het realiseren van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de jeugd in
Boxtel.
De BSB richt zich op educatie in de breedste zin van het woord en omvat vorming, onderwijs en opvoeding,
zowel binnen als buiten school.
Deze educatie is gericht op het breed maatschappelijk leren functioneren in de samenleving
en stelt samenwerking met de brede-school partners centraal.
Behalve aanwezigheid van ouders en leerkrachten vindt de BSB ook de inzet van andere rolmodellen
(kunstenaars, sporters, ondernemers e.d.) van belang bij de educatie van kinderen.
Meerdere perspectieven verbreden de wereld van de jeugd. BSB kan deze verbindingen tot stand brengen en
begeleiden. Daarnaast helpt de BSB teams van scholen en organisaties een kwaliteitsslag te maken op een of
meerdere gebieden. De grondhouding van iedere professional is immers wezenlijk voor de opvoeding /
ontwikkeling van kinderen. Ook hierin kunnen de medewerkers van de BSB teams en individuele leerkrachten
/pedagogisch medewerkers coachen en begeleiden.

W AAR STAAN WE VOOR?
De werkwijze van de BSB is dat activiteiten plaatsvinden volgens de zogenaamde ‘drietrapsraket’.
1)e trap: kennismakingsactiviteiten vinden inschools plaats.
2)e trap: verdiepingsactiviteiten vinden tijdens de naschoolse activiteiten plaats.
3)e trap: kinderen die zich verder willen specialiseren worden doorverwezen naar organisaties zoals sportclubs
en muziekscholen.
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De BSB werkt voornamelijk vraaggericht. De vraag van de school is
leidend en na de kennismakingsactiviteiten inschools kunnen
kinderen in het brede naschoolse aanbod van activiteiten
onderzoeken waar hun talenten liggen.
De focus ligt hierbij dus op het verder ontwikkelen van talenten in
plaats van op tekortkomingen / achterstanden. Fouten maken mag.
Zonder dat is het onmogelijk om onderzoekend / ontdekkend leren
vorm te geven.
W AT MOTIVEERT ONS?
De BSB gaat uit van een krachtig kindbeeld en vertrouwen in (ontwikkeling van) de competenties van de jeugd.
Kinderen worden immers geboren met vele mogelijkheden en zitten van jongs af aan vol vragen, ideeën,
fantasieën en gedachten.
Kinderen zijn sterk, krachtig en creatief dus veel is in de basis al aanwezig maar hun ontwikkeling is niet van
tevoren te voorspellen. Een kind is een door en door sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen- en
uit is op communicatie met de ander en de wereld. Kinderen zijn onderzoekers en in de basis leergierig en
nieuwsgierig. Zij zijn veeleer producenten, makers van kennis dan consumenten van kennis.
In dit kindbeeld worden met name de mogelijkheden en rechten van kinderen benadrukt en niet primair hun
behoeftigheid en afhankelijkheid.
Kinderen weten, kunnen, voelen en willen veel; veel meer dan waar vaak gebruikelijk van wordt uitgegaan.
leder kind is uniek en we kunnen er als volwassenen dus ook niet vanuit gaan dat wij 'het kind' bij voorbaat
kennen. Wij kunnen alleen ons tot taak stellen kinderen echt te leren kennen door primair naar hen te luisteren
en te kijken. We kunnen alleen maar spreken over een bepaald kind in een bepaalde situatie in die context,
achtergrond, gezin, historie en cultuur. De kennis over kinderen wordt in de omgang met hen gezamenlijk
opgebouwd.
Doordat kinderen ontdekken waar hun talenten liggen ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen.
Het stimuleren en professionaliseren van leerkrachtvaardigheden is hierbij essentieel
Tevens is het realiseren van een rijke, uitdagende omgeving hierbij van belang. In de rijke leeromgeving kan het
kind steeds nieuwe manieren ervaren om zichzelf en de wereld te ontdekken en alleen dan krijgt het de kans
om diverse competenties te ontwikkelen. (denk aan (grove en fijne) motoriek, taalvaardigheid, beeldende en
muzikale vorming, het begrijpen van de fysische en maatschappelijk wereld, sociale en emotionele
ontwikkeling, logisch/wiskundig denken, ondernemingszin én verbondenheid!)

Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding / ontwikkeling van hun kind en worden
vanuit de BSB betrokken middels het principe van wederkerigheid.
De BSB gaat dus uit van een eigen bijdrage van ouders in de vorm van vrijwilligerswerk
en/of medewerking aan bepaalde onderdelen van het programma.
Tevens wordt er een financiële bijdrage verwacht voor deelname aan activiteiten.
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Voor kinderen uit gezinnen met weinig financiële draagkracht zijn binnen de gemeente Boxtel
diverse mogelijkheden tot ondersteuning.
De BSB attendeert ouders op deze mogelijkheden en onderhoudt zelf direct contact met medewerkers
van de Voedselbank Boxtel zodat kinderen van cliënten van de Voedselbank Boxtel op een laagdrempelige
manier kunnen deelnemen aan (naschoolse) activiteiten.
Hiervoor zijn de zogenaamde sport- en cultuurpassen ontwikkeld.
Deze worden uitgereikt aan de kinderen die via de Voedselbank aangemeld worden voor de activiteiten.
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VISIE
De Brede School is een middel met als doel kinderen en ouders betere ontwikkelingskansen te bieden.
Het kind staat centraal. Het realiseren van een optimale ontwikkeling kan alleen ontstaan door
intensieve samenwerking van de betrokken organisaties.
De BSB richt zich op het ondersteunen en begeleiden van deze organisaties.
In onderstaand ijsbergmodel van David McClelland bevindt zich boven de waterlijn het topje van de ijsberg.
Vaak ligt de focus van veranderingen in organisaties op het hetgeen wat boven deze waterlijn ligt.
Dit is het waarneembare gedrag en de kennis van mensen. Het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich
echter onder de waterlijn. Bij gedragsverandering moet men zich ook richten op deze componenten.
Hier bevinden zich namelijk de bewuste en onbewuste overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en
motieven van mensen.

Authenticiteit is hierbij wezenlijk.
Professionals moeten doen wat bij ze past, oog hebben voor wat kinderen bezighoudt én ze serieus nemen.
Binnen het begrip authenticiteit hoort vrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid jezelf te zijn en te
ontwikkelen en daarvoor te staan. Zelf regie nemen wordt gestimuleerd en daarmee de ontwikkeling naar een
zelfsturend mens die als volwassene zijn weg effectief in deze (snelveranderende en prikkel gevende) wereld
weet te vinden en realiseren.
Kinderen hebben ‘recht’ op betrokken volwassenen die te vertrouwen zijn.
Heldere communicatie is wezenlijk, evenals respectvol met elkaar omgaan.
Heldere communicatie vloeit voort uit een oprechte interesse voor de ontwikkeling en begeleiding van mensen
waarbij helpen niet altijd troostend of empathisch hoeft te gebeuren maar wel duidelijk, respectvol en soms
confronterend. Openheid en oordeelloosheid zijn hierbij belangrijke waarden.
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In de visie van de BSB komen de volgende componenten naar voren:
1. De waarde gebonden component
2. De sociaal-maatschappelijke component
3. De pedagogische component
4. De onderwijskundige component
5. De organisatorische component

1. D E WAARDE GEBONDEN COMPONENT
De BSB werkt vanuit de normen en waarden die in de democratische samenleving centraal staan.
Gemeenschappelijk gedragen waarden als openheid, respect, betrouwbaarheid, tolerantie en kwaliteit worden
besproken in een open dialoog met medewerkers en belanghebbenden.
Voortdurend gaat de organisatie meer op zoek naar wat bindt dan wat scheidt.
De BSB streeft ernaar dat kinderen in Boxtel, met hun talenten of beperkingen mee kunnen doen in de
samenleving. Dit wordt in de praktijk gebracht door actief samen te (leren)werken met anderen ongeacht
bovengenoemde (culturele) verschillen of (levensbeschouwelijke) overtuigingen.
……Een waargebeurd voorbeeld van een jonge Marokkaanse man illustreert dit.
Op de vraag hoe hij naar muziekeducatie kijkt vertelt hij dat hij vroeger aan de keukentafel zat en zijn vader en oudere
broers met de handen zaten te trommelen op de tafel. Op een gegeven moment mocht hij ook mee doen. Een werkelijk
samen ervaren ontstond daar. Verder doorvragend op wat de betekenis hiervan voor hem was in muziekeducatie antwoordt
hij dat het helemaal niet ging om het trommelen.
We waren “gewoon samen aan het communiceren” middels het trommelen en dat bracht vreugde en geluk.

2. D E SOCIAAL- MAATSCHAPPELIJKE COMPONENT
De BSB staat als netwerkorganisatie midden in de maatschappij en zoekt consequent intern en extern naar
kansen en mogelijkheden om een antwoord te geven op maatschappelijke vragen, ontwikkelingen en trends.
De kernwaarde van de BSB is dat deze het belang van het kind altijd centraal stelt.
Het opdoen van (onvergetelijke) ervaringen is wezenlijk in de ontwikkeling naar volwassenheid.
De BSB realiseert dit door directies, leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers van de Boxtelse
scholen en kindercentra te ondersteunen zodat kinderen hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. De BSB is een educatieve onderneming die bewust over de grenzen van de scholen en het
onderwijs heen kijkt naar andere contexten die voor de ontwikkeling van kinderen van belang zijn. De BSB
zoekt vanuit gelijkwaardigheid, resultaatgerichte samenwerking met partners om talenten van kinderen
optimaal te ontwikkelen.
Om deze brede ontwikkeling te kunnen realiseren werkt iedere (basis)school samen met voor hen relevante
partners. De vraag van de school is hierin leidend.
De BSB ziet zoals eerder aangegeven ook de ouders/verzorgers als educatieve partner.
Zij maken hun kind immers mee buiten de school, kennen de omgeving waarin hun kind zich beweegt,
hebben alle informatie omtrent het welbevinden van hun kind en kennen de kansen en bedreigingen.
…Een waargebeurd voorbeeld van een moeder van een deelnemer aan het project MuziTaal ( een week waarin de
taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een armoede situatie werd gestimuleerd middels muzikale activiteiten)
illustreert dit. Op de vraag wat dit project voor haar dochter betekend heeft antwoordt zij:” Ik heb niet de financiële
middelen om mijn dochter muziekles te laten volgen. In deze week heeft zij het plezier kunnen ervaren wat zingen en muziek
maken oplevert. Maar wat ik nog belangrijker vind is dat zij in deze week meer zelfvertrouwen heeft opgebouwd.
Ze durfde aan het eind van de week zelfs mee te doen aan de eindpresentatie op het podium!”
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3. D E PEDAGOGISCHE COMPONENT
Bij het realiseren van een optimale ontwikkeling van kinderen en het bieden van ondersteuning aan
leerkrachten en pedagogisch medewerkers is het van groot belang dat teamleden van de BSB hoge
verwachtingen hebben van kinderen.
Kinderen kunnen alleen dan een positief zelfbeeld ontwikkelen als zij zich gewaardeerd voelen, leren zich te
bezinnen op prestaties en ervaren dat zij van hun fouten mogen en kunnen leren.
Kinderen willen (net als volwassenen) gezien worden in hun ‘zijn’.
In het doormaken van hun ontwikkeling is onderzoekend en ontdekkend leren een belangrijk element, zowel
voor kinderen als voor stagiaires en professionals.

Voor bovenstaande is het nodig dat er sprake is van een open communicatie tussen besturen, medewerkers,
ouders en kinderen. Er zijn duidelijke en controleerbare afspraken over de samenwerking en omgang met
elkaar. Betrokkenen leven deze na en kunnen elkaar hierop aanspreken.
Teamleden van de BSB reflecteren op eigen handelen en ervaren eveneens dat zij van fouten kunnen leren.
Betrokkenheid, een professionele instelling, samenwerking, resultaatgerichtheid, humor en
relativeringsvermogen en open communicatie zijn belangrijke aspecten in het dagelijks werk.
Ook in de begeleiding van de stagiaires speelt deze reflectie op eigen handelen een cruciale rol.
…. Een waargebeurd voorbeeld waarbij stagiaires en een professional samenwerken om een activiteit zo goed mogelijk vorm
te geven. Een van de buurtsportwerkers bereidt samen met twee stagiaires de TaalSpeelGroep (TSG) voor. (De TSG is een
activiteit waarbij de deelnemers spelenderwijs de gelegenheid krijgen hun woordenschat uit te breiden). De drie overleggen
in de vergaderruimte en komen op meer en meer ideeën. Vervolgens komen ze op het idee de gymzaal in te gaan waar ze
alle materialen voor de les uitzetten. Op deze manier kunnen ze onderzoeken en ervaren waar ze zelf-, maar ook de
deelnemers tegenaan gaan lopen. Ze leren van elkaars ideeën en geven elkaar direct feedback op hun handelen. Vervolgens
is de lesvoorbereiding op papier uitgewerkt. De les werd vol enthousiasme ontvangen door de leerlingen. De betrokkenheid
was groot.

4. D E ONDERWIJSKUNDIGE COMPONENT
De gemeente Boxtel investeert middels de BSB in de groei naar sterke scholen en goed onderwijs.
De BSB biedt in betekenisvolle activiteiten kinderen de kans attitudes te ontwikkelen die hen in staat stellen tot
een leven lang leren. Middels een veelheid aan leerbronnen krijgen kinderen de gelegenheid tot het leren
maken van eigen keuzes, het dragen van verantwoordelijkheid en het leren met- en van elkaar.
Voor het realiseren van een optimale ontwikkeling is het van belang dat het ‘kind wordt gekend’.
Daarbij is wezenlijk dat kinderen en ouders weten wat zij mogen verwachten en wat er van hen wordt
verwacht. Indien de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht, worden bij voorkeur proactief,
passende maatregelen genomen.
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Ook is het belangrijk dat kinderen in deze snel veranderende wereld worden gestimuleerd in creatief denken.
Creatieve mensen kunnen flexibeler omgaan met problemen en zien kansen waar anderen ze laten liggen.
Voor de professionals is het tevens van belang te weten dat op basis van onderzoek acht intelligenties
onderscheiden worden, waarmee ze rekening dienen te houden bij het onderwijs aan kinderen.
1) Verbaal-linguïstisch: gevoelig voor taal, goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel taalgebruik, goed in
grammatica.
2) Muzikaal-ritmisch: gevoelig voor geluid, toonhoogte en ritmevast, koppeling van emotie en geluid, goed
geheugen voor muziek.
3) Intrapersoonlijk: zelfkennis, nadenken over eigen handelen, aanpassingsvermogen, persoonlijk ontwikkelen.
4) Interpersoonlijk: begrijpen van anderen, gevoelig voor stemming van anderen, in staat anderen te
motiveren, sterk vermogen tot empathie.
5) Lichamelijk-kinesthetisch: sterk besef van eigen lichaam, sterke motorische beheersing, behoefte aan
beweging, leren door te doen.
6) Visueel-ruimtelijk: goed geheugen voor beelden, leren door te kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel,
goed in staat emoties en ervaringen te visualiseren.
7) Logisch-mathematisch: logisch nadenken, abstractie, onderzoekend, motivatie om de fysieke wereld te
verklaren.
8) Naturalistisch-ecologisch: belangstelling voor de natuur, observatie en herkenning, verzamelen en ordenen,
omgang met planten en dieren
…..Een waargebeurd voorbeeld van een oud-deelnemer aan het leescafé illustreert hoe betekenisvol deze activiteit voor haar
is geweest. Een meisje uit groep 8 las altijd al veel boeken en maakte gedichten. Met veel plezier heeft ze gedurende 2 jaar
deelgenomen aan de naschoolse Boekenclub. Veel boeken zijn door haar gelezen maar ook veel ervaringen werden gedeeld,
veel tips en tops uitgewisseld. Als leerling van HAVO 4 vraagt ze of ze haar maatschappelijke stage ten behoeve van deze
BSB activiteit mag uitvoeren. Dat gebeurt en ze levert een goede inhoudelijke bijdrage aan de bijeenkomsten.
Nog een jaar later komt ze vertellen dat ze dat ze een leescafé is gestart met klasgenoten uit HAVO 5.
Op toerbeurt bereiden de deelnemers de bijeenkomsten voor en ook is er steeds een ander die de bijeenkomst leidt.

5. D E ORGANISATORISCHE COMPONENT
De directie van de BSB verdeelt in samenspraak met het bestuur taken en verantwoordelijkheden op basis van
deskundigheid, affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect zijn sleutelwoorden.
Goed leiderschap van de directie en professionaliteit van de medewerkers zijn belangrijke pijlers die kunnen
bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de jeugd in Boxtel.
Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij deskundig en professioneel betrokken zijn en het vermogen
hebben om in te kunnen spelen op een veranderende omgeving en maatschappij en ook dat zij een gezond
gevoel hebben voor wat haalbaar is.
De BSB biedt, in de vorm van netwerkbijeenkomsten, workshops en scholingen ook de gelegenheid aan de
medewerkers om buiten de eigen organisatie te leren van- en met collega’s die voor een vergelijkbare opgave
staan.
…...Een waargebeurd voorbeeld illustreert de insteek van deze professionele betrokkenheid.
Diverse keren heeft circustheaterfestival Circo Circolo in Boxtel plaatsgevonden. Door de BSB werden circuskisten ontwikkeld
met inspiratielessen in relatie tot de diverse kerndoelen. Vanuit de organisatie van Festival Circolo werd in 2016 de vraag
gesteld of we als BSB een kinderactiviteit zouden kunnen vormgeven tijdens het festival. Naar aanleiding van die vraag zijn
de professionals geschoold op het gebied van didactiek in de circuskunsten. Zij op hun beurt hebben de stagiaires opgeleid in
jongleren, balanceren en acrobatiek. Op deze wijze werden de talenten van teamleden en stagiaires zichtbaar teneinde ook
de jeugd bij Festival Circolo de kans te bieden hun talenten op het gebied van circus te ontdekken.
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BOJO
De BSB maakt deel uit van het
Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs (BOJO)
Het BOJO bestaat daarnaast uit de volgende partners:
- Het schoolbestuur van Stichting St- Christoffel
- Het schoolbestuur van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij
- Het schoolbestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Breukelen
- Het schoolbestuur van Stichting St. Albertus Liempde
- Het schoolbestuur van Saltho Onderwijs
- Het schoolbestuur van Stichting ZML Noordoost Brabant
- Het schoolbestuur van Ons Middelbaar Onderwijs
- Kindercentrum Kindertuin
- Kinderopvang Humanitas
- ContourdeTwern
- Jeugdgezondheidszorg
- De gemeente Boxtel
Het BOJO is een bestuurlijk overleg met verschillende doelen. Deze doelen zijn:
1) Elkaar informeren;
2) Samenwerken om bepaalde doelen te realiseren;
3) Een overleg over de wettelijk voorgeschreven onderwerpen;
4) Een overleg waarbij partijen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken over
onderwerpen waarover het college bevoegd is besluiten te nemen in relatie met onderwijs met uitzondering
van onderwijshuisvesting.
Iedere deelnemer bepaalt door wie het zich laat vertegenwoordigen. Dit kan door een lid van het
(school)bestuur zijn of door een door het (school)bestuur gemandateerd lid van het management.
Het BOJO vergadert minimaal één en maximaal twee maal per jaar. Het BOJO kiest uit haar midden een
voorzitter. Voor het nemen van besluiten is vereist dat behalve de voorzitter tenminste de helft van het aantal
deelnemers aanwezig is. Besluitvorming vindt plaats op basis van overeenstemming tussen de gemeente en de
meerderheid van de andere partners. Ten aanzien van onderwerpen waarover het college bevoegd is
besluiten te nemen en ten aanzien waarvan het BOJO een adviserende rol heeft, worden de deelnemers in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Gestreefd wordt naar een eenduidige zienswijze /
eenduidige advisering aan het college van burgemeester en wethouders.
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LEA
Lokale Educatieve Agenda
De LEA is geïntroduceerd om lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen in het
onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. De LEA is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en
kinderopvang om op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid te komen tot gezamenlijke afspraken over
het onderwijs- en jeugdbeleid. De doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid dienen bij te dragen
aan de realisering van de doelen van het integraal jeugdbeleid. Immers scholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen zijn belangrijke vormen van maatschappelijke participatie voor alle kinderen binnen de
gemeente. Uiteindelijk gaat het om dezelfde kinderen, dezelfde ouders en dezelfde burgers. Samenwerking en
afstemming tussen alle betrokkenen die met jeugdigen te maken hebben is daarom van belang voor de
ontwikkeling en de kansen die we ze kunnen bieden.
Het doel van het lokaal onderwijsbeleid in de gemeente Boxtel is:
1. Het realiseren en behouden van een doorlopende leerlijn in het onderwijs voor 0 – 23 jarigen;
2. Het vroegtijdig signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden bij kinderen;
3. Het creëren van een dekkend en sluitend netwerk van (zorg)voorzieningen op het gebied van onderwijs en
educatie;
4. 100 % bereik van de voor- en vroegschoolse educatie;
5.Het reduceren van de taalachterstand van de doelgroepleerlingen aan het eind van de basisschool;
Om de LEA doelstellingen met succes te realiseren worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- doorzetten van bestaand en bewezen beleid;
- inzetten op kwaliteit van educatie (VVE en onderwijs);
- inzetten op zorg voor opgroeiende kinderen en jongeren;
- inzetten op doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen;
De LEA 2013-2015 is enerzijds een afspiegeling van de onderwerpen die vanuit de wet worden genoemd en
tegelijkertijd is het een voortzetting van de thema's die zijn gestart in de voorgaande LEA periode. De thema’s
omvatten verschillende beleidsvelden die ervoor moeten zorgen dat alle Boxtelse kinderen de kans krijgen hun
talenten optimaal te benutten en dat er geen kinderen uitvallen. Hiermee wordt de basis gelegd voor
maatschappelijke en duurzame arbeidsparticipatie.
De Boxtelse LEA thema’s, ambities en doelstellingen voor de periode 2013-2015 waren:
1. Brede Ontwikkeling
2. Kansen versterken met doorgaande leerlijnen
3. Passende Zorg
De LEA-thema’s dienen als leidraad voor het BOJO-overleg.
De complete tekst is te lezen in de notitie Lokale Educatieve Agenda 2013-15

MONITORING EN EVALUATIE
Brede school ontwikkeling is een complex proces waarbij de opbrengst moeilijk in beeld te brengen is.
Om toch zicht te krijgen op de resultaten worden de diverse aspecten van de brede school activiteiten (proces,
samenwerking, projecten, aantal deelnemers, prestaties) zoveel mogelijk in SMARTdoelen geformuleerd.
Elk project wordt geëvalueerd volgens een vastgesteld format (zie bijlage 2) en jaarlijks wordt een inhoudelijk
verslag geschreven waarin de resultaten en verrichtingen worden beschreven.
Er is regelmatig contact tussen BSB en de beleidsambtenaren onderwijs, sport en kunst- en cultuur.
De diverse prestatieovereenkomsten worden in samenspraak vormgegeven.
Het blijft van belang dat betrokken organisaties zich realiseren dat brede school ontwikkeling een langdurig
traject is dat een continue investering vraagt. Die investering vertaalt zich niet in onmiddellijke
winstuitkeringen bijvoorbeeld in de vorm van direct meetbare betere prestaties van leerlingen.
Er is geduld voor nodig om de opbrengsten van een grootscheepse sociale investering af te wachten.
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FINANCIËN
De gemeente Boxtel stelt zich sinds 2003 garant voor brede schoolontwikkeling.
Naast de exploitatiesubsidie voor de BSB zijn beschikkingen afgegeven voor de facilitering en aansturing van de
combinatiefunctonarissen van Buurtsport Boxtel, Marktplaats CultuurBox en de uitvoering van Sociaal
Cultureel Kinderwerk.
Ook voor de aanstelling van de muziekconsulent stelt de gemeente Boxtel subsidie beschikbaar.
Tevens neemt de gemeente deel aan de Landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de uitvoering
van deze regeling neemt zowel de provincie als de gemeente 50% van de kosten voor haar rekening.
CultuurBox is de uitvoerder van de CmK regeling die in Noord-Brabant De Cultuurloper genoemd wordt.
Daarnaast wordt voor de samenwerking van KANS (sporten met speciale doelgroepen en bestrijding van
overgewicht en beweegarmoede) jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld aan de BSB.
Ouders leveren een financiële bijdrage aan de (naschoolse) activiteiten en worden waar nodig/wenselijk
ingezet in het kader van de afgesproken wederkerigheid.
Ook professionals van scholen en andere organisaties leveren inzet op basis van deze wederkerigheid.
De BSB verantwoordt jaarlijks middels een financieel jaarverslag plus accountantsverklaring.
Ook worden er halfjaarcijfers aangeleverd bij de gemeente.
Mocht de subsidiëring verminderd of beëindigd worden dan neemt de gemeente hiervoor een redelijke termijn
in acht. De subsidie zou dan afgebouwd worden in 6 á 9 maanden.

TOEKOMST
‘Samenwerking’ blijft het sleutelwoord voor wat betreft brede school ontwikkeling in Boxtel.
De BSB blijft zich hierbij richten op de optimale ontwikkeling van de jeugd in Boxtel.
De samenwerking met Jongerenwerk R-Newt is daarin een speerpunt omdat de doelgroep zich
steeds verder heeft uitgebreid. Educatie staat centraal voor de BSB maar ook preventie en specifieke
zorgvragen worden serieus genomen teneinde genoemde optimale ontwikkeling te realiseren.
De lijnen taalontwikkeling en leesbevordering , sport- en gezond gedrag, kunst- en cultuureducatie en natuuren milieueducatie vormen de leidraad voor het programma van de BSB.
De ontwikkeling van de lijn wetenschap en technologie vindt in 2018 plaats.
De overgang van het voorschoolse naar de basisschool en de overgang van basisschool richting VO,
zowel voor Sport- als voor Cultuureducatie blijven aandachtspunten.
Ook blijft de BSB zich inzetten om de leerlingen van het SO Boxtel volledig te betrekken bij het lokale
Kunstmenu, CmK en Sport. Naast de Rots- en Watertrainingen voor team en groepen wordt ook Motorische
Remedial Teaching aangeboden en worden ook hier individuele trajecten op maat uitgevoerd.
De BSB blijft er zorg voor dragen dat de met alle partijen afgesproken structuur en werkwijze volgens de
drietrapsraket wordt nageleefd door alle betrokkenen.
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Bijlage 1
Lijst met afkortingen
BSB
PO
VO
SO
BOJO
LEA
SMART
CmK
DCL
ICC-er
MRT
TSG
SBB

Stichting Brede Scholen Boxtel
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Onderwijs
Bestuurlijk Overleg Jeugd en Onderwijs
Lokale Educatieve Agenda
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
Cultuureducatie met Kwaliteit
De CultuurLoper
Interne Cultuur Coördinator
Motorisch Remedial Teaching
TaalSpeelGroep
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
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Bijlage 2
Format beschrijving activiteiten
0.
1.

a. Naam thema;
b. deelnemende participanten;
c. mogelijke overige deelnemende instellingen.
Doelstellingen m.b.t. dit thema (specifiek).

2.

Doelgroepen (specifiek).

3.

Beschrijving inhoudelijke opzet (acceptabel).

4.

Relatie naar andere thema’s in het kader van de jaarplanning (meetbaar, acceptabel)
Taalontwikkeling / Leesbevordering
Sport / Gezond gedrag
Kunst- en Cultuureducatie
Natuur- en Milieueducatie
Wetenschap en Technologie

5.

6.

De uitvoering: (realistisch, tijdsgebonden)
5.1
taakverdeling binnen de professionals, (kartrekker en uitvoerenden vermelden)
5.2
inzet extra menskracht (vrijwilligers, andere instellingen)
5.3
tijdsduur van de activiteit (in welke periode)
5.4
frequentie (hoe vaak per week / per jaar)
5.5
participatie van ouders / andere wijkbewoners indien van toepassing
5.6
benodigde extra ruimte (lokaliteiten)
Benodigde materialen (realistisch).

7.

Financiën (budgetten instellingen / extra budget uit projecten / andere extra middelen) (realistisch, meetbaar)
Inkomsten totaal
Uitgaven totaal

8.

Evaluatie: (alle principes meenemen, schriftelijk)
8.1
Evaluatieprocedure: wanneer, hoe en wat wordt geëvalueerd
8.2
Evaluatiegegevens: welke gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld kengetallen, zoals 0-meting, aantal
deelnemers, tevredenheid). (Relateren aan doelstelling!).
8.3
Verbeteringspunten: welke conclusies worden getrokken.

Bij iedere beschrijving dienen de principes van het SMART-model te worden toegepast:
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
9. Communicatie
Kartrekker activiteit (zie 5.1 naam)
Verantwoordelijke communicatie (naam)
Taakverdeling rondgestuurd (incl. datum)
Info scholen rondgestuurd (incl. datum)
Ouders/kinderen geïnformeerd (incl. datum)
Pers ingelicht (aankondiging)
Afspraak pers over bezoek
Zo ja, wie ontvangt
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