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1. INLEIDING
In mei 2012 is de notitie Doorontwikkeling Huiskamer gepresenteerd aan de
Stuurgroep Brede scholen en later aan het werkveld. De term
Activiteitenplein is hierbij geïntroduceerd, naar voorbeeld van Brede school
de Dukendonck. Het Activiteitenplein beoogt een doorontwikkeling te zijn
van de (Kinder)Huiskamer. Het Activiteitenplein is een onderdeel van de
Brede school. In vervolg daarop zijn op drie proeflocaties pilots uitgevoerd
om een aantal aspecten van het beoogde Activiteitenplein nader uit te
werken en/of te onderzoeken. Dit onder begeleiding van de werkgroep
Proeflocaties. Deze werkgroep heeft aan de stuurgroep Brede Scholen
geadviseerd om het Activiteitenplein in te voeren op alle gesubsidieerde
Brede Scholen in Nijmegen. De stuurgroep Brede scholen heeft dit advies
overgenomen, ondanks het feit dat sommige juridische vragen nog niet
beantwoord zijn. Creativiteit van partners is hierbij wel nodig.
In dit document wordt weergegeven hoe een Activiteitenplein eruit ziet
m.i.v. het schooljaar 2014-2015, welke afspraken gelden voor alle
Activiteitenpleinen en waar per school maatwerk kan worden vormgegeven.

2. WAT IS HET ACTIVITEITENPLEIN
Aansluitend aan de school kunnen kinderen in het Activiteitenplein terecht.
Er is sprake van een gezamenlijk rustmoment1 en vervolgens de start van de
activiteiten. Vanuit deze start kunnen kinderen naar de diverse activiteiten
van het Activiteitenplein. Openingstijden, aard en omvang van activiteiten
worden per Brede school op maat vastgesteld. De activiteiten maken
onderdeel uit van dagarrangementen en/of ontwikkelarrangementen.
Een dagarrangement is een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang
en vrije tijd waar kinderen en ouders op basis van behoefte en eigen keuze
gebruik van kunnen maken. De nadruk ligt op de afstemming in tijd.
Bij een doorgaande lijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang
van kinderen. In de Brede school gaat het hierbij om de doorgaande lijn van
voorschoolse naar vroegschoolse educatie en binnen de school van groep 1
t/m groep 8 en van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.
1

De functie inloop (de voormalige kinderhuiskamer) vervalt. De term (Kinder)Huiskamer kan
blijven bestaan binnen het Activiteitenplein. Het wordt aan iedere Brede school overgelaten
of zij de term (Kinder)Huiskamer zullen behouden. Andere termen, zoals Speelleerkamer en
Kinderwijkclub zijn ook mogelijk.
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Een doorgaande lijn kent beleidsaspecten (o.a. pedagogisch klimaat),
kwaliteitsaspecten (o.a. overdracht van gegevens van voorschoolse
voorziening naar school) en inhoudelijke aspecten (doorlopende
programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling, etc). Bij de
doorgaande lijn ligt de nadruk op de afstemming in leeftijd en ontwikkeling.
Zodra een dagarrangement verbonden wordt met een doorgaande lijn,
uitgegaan wordt van de vraag/behoefte van kind en/of ouders en de
ondersteuningsbehoefte van het kind en/of ouders, dan is er sprake van een
ontwikkelarrangement.
Een ontwikkelarrangement wordt daarmee
een samenhangend geheel van activiteiten,
interventies en begeleiding op de Brede
school, aansluitend op de behoeften van het
kind. Deze manier van werken vraagt om
een intensieve samenwerking, én een
oprechte betrokkenheid bij elk kind. In
Nijmegen kiezen we voor een
ontwikkelarrangement.

3. DOEL EN UITGANGSPUNTEN
Doelstelling
BSO (voor-, tussen- en naschools) en naschoolse activiteiten vormen een
gedifferentieerde, geïntegreerde2 en rijke ontwikkelomgeving voor
kinderen.
Uitgangspunten

Ieder kind is gelijk: het Activiteitenplein is toegankelijk voor alle
kinderen van 4-13 jaar van de Brede school of uit de wijk.

Gelijke kansen voor alle kinderen: alle kinderen krijgen een rijke
leeromgeving aangeboden waarbij ze andere kinderen ontmoeten die
van huis uit verschillende mogelijkheden aangereikt krijgen. Alle
kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten voor
talentontwikkeling en de speel-leeractiviteiten
2

Het integreren van kinderen tijdens activiteiten mag echter niet leiden tot juridisch
ongewenste situaties en/of het oneigenlijk gebruik maken van financieringsstromen en
elkaars mogelijkheden
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Integratie is belangrijk: Het Activiteitenplein biedt kinderen de
mogelijkheid samen te spelen, samen te leren en te leven. Interactie
en samenspel tussen kinderen levert een bijdrage aan het vergroten
van ontwikkelingskansen en (sociale en emotionele) competenties
van alle kinderen.
Het Activiteitenplein is een veilige plek waar naast school en thuis
positieve aandacht gegeven wordt en waar kinderen kunnen spelen
tijdens leuke en leerzame activiteiten (passende
ontwikkelarrangementen).
Er is sprake van een doorgaande (leer)lijn: van binnen schooltijd naar
na schooltijd.

4. DOELGROEP EN BEREIK
Doelgroep

Kinderen van 4 – 13 jaar van de betreffende Brede school.

Kinderen van 4 – 13 jaar uit de directe wijkomgeving.
Wenselijk bereik

Alle kinderen van de Brede school die opvang nodig hebben.

Alle kinderen die voldoen aan criteria gesteld bij een Verlengde
Schooldag (extra educatief aanbod).

5. WERKWIJZE
Startpunt
Alle kinderen bij het Activiteitenplein mogen alle activiteiten bezoeken. Er
wordt gezamenlijk gestart (kinderen uit BSO en NSA) en daarna “waaieren”
kinderen uit over de diverse activiteiten. Er zijn dwarsverbanden qua
organisatie en activiteiten.
Openingstijden
Na schooltijd op 4 dagen per week: precieze tijden per Brede school vast te
stellen.
Ruimtegebruik
Veel ruimtes die buiten schooltijd gebruikt worden voor het
Activiteitenplein worden onder schooltijd gebruikt door de school. Er is dus
sprake van multifunctioneel gebruik.
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Dit is vanzelfsprekend voor ruimtes als de gymzaal en/of
handvaardigheidslokaal, maar soms behoeft dit uitbreiding naar andere
ruimtes (klaslokaal bijvoorbeeld). Het Activiteitenplein kan ook gebruikt
worden voor activiteiten voor volwassenen (ouders / wijkbewoners). Op
deze wijze krijgt de Brede school met haar Activiteitenplein een imago van
een plek voor kind, ouder en wijk.
Programma
In het Activiteitenplein kunnen kinderen aansluitend op schooltijden
terecht. Na school vindt de start bij voorkeur plaats in één ruimte. Dit kan
bijvoorbeeld de aula van de school zijn. Hier kunnen kinderen wat eten en
drinken. Vanuit deze ‘inloopruimte’ gaan kinderen naar de diverse
activiteiten van het Activiteitenplein die in meerdere ruimtes van de Brede
school plaatsvinden. Alle activiteiten hebben hoog in het vaandel dat er
sprake is van een doorgaande (ontwikkel)lijn. Hierbij kan soms tijdens
schooltijd al gestart worden in de vorm van bijv. hetzelfde thema, viering,
die doorloopt tijdens (bepaalde) activiteiten van het Activiteitenplein.
Aanbod
Per Brede school wordt het aanbod van het Activiteitenplein vastgesteld. De
speel-leeractiviteiten en talentontwikkeling zijn een vraaggestuurde inzet
die jaarlijks wordt vastgesteld door het kernteam3
van de Brede school. Het aanbod van opvang en
verlengde schooldag is afhankelijk van specifieke
contract- c.q. subsidieafspraken.
De activiteiten in het Activiteitenplein worden
aangeboden in blokken en per leeftijdscategorie.
Eén loket voor inschrijving van activiteiten is
wenselijk. Dit kan zowel via de sociaal cultureel
werker van het Activiteitenplein als bij de
administratie van de school: dit kan per Brede
school ingericht worden. Blokinschrijving is
wenselijk, omdat dit het minst arbeidsintensief is.
3

Een kernteam van een Brede school bestaat bij de huidige Brede scholen uit een
vertegenwoordiger van de betreffende school, Tandem en een Kinderopvang organisatie.
Lokaal is het mogelijk dat ook andere partners deel uitmaken van het kernteam. Deze
kernteamleden hebben beslissingsbevoegdheid. Hiernaast maken de coördinator Brede
school en desgewenst de wijkmanager deel uit van het kernteam. Zij hebben een
adviserende functie.
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Financieel
Voor iedere activiteit wordt een bijdrage aan kinderen/ouders gevraagd van
€ 0,50. Per blok komt dit neer op € 2,50 à € 3,00. De BSO betaalt de bijdrage
voor kinderen die vanuit de BSO deelnemen aan een activiteit. Financiën
voor activiteiten BSO hoeven niet per se overgedragen te worden naar het
Activiteitenplein. Pedagogisch medewerkers BSO worden mede-uitvoerder
en daarmee wordt de bekostiging verwerkt.
De hiermee verkregen financiën (€ 500,- tot € 1000,- per jaar), kunnen
aangewend worden voor o.a. deelname van kinderen met sociale indicatie
en/of financiële reden4 aan het naschoolse activiteitenaanbod en/of BSO.
Zulks ter beoordeling van de directeur Brede school.

6. ORGANISATIE EN AANSTURING
Rollen
Sociaal cultureel werker (SCW-er)
De SCW-er neemt initiatieven, inventariseert behoeftes, zorgt voor de
logistiek (werving en inschrijvingen) en de communicatie over activiteiten.
Begeleidt vrijwilligers en stagiaires.
Coördinator Brede school
De coördinator Brede school is een aanjager in processen, stelt het beleid
mede op, zorgt voor implementatie en bewaakt de kwaliteit, signaleert
tendensen en ontwikkelingen. Stuurt het inhoudelijke proces en de
werkprocessen aan. Vertegenwoordigt Tandem en de Brede school.
Kernteam Brede school
Het kernteam Brede school is kaderstellend (jaarprogramma) en faciliteert
de activiteiten, volgt de voortgang en de kwaliteit en is verantwoordelijk
voor de beleidsontwikkeling.
Verantwoordelijkheden

Het Activiteitenplein valt onder de functionele verantwoordelijkheid
van de directeur van de Brede school.

De coördinatie en aansturing van de verbinding onderschools en
naschools wordt in handen gelegd bij de coördinator Brede school.
4

Sommige kinderen/ouders kennen een zeer moeilijke financiële situatie. De Brede
schoolcoördinator en/of intern begeleider kan ouders doorverwijzen naar Stichting Leergeld
en daarnaast is het mogelijk dat een uitzondering wordt gemaakt voor deelname zonder
bekostiging aan het Activiteitenplein.
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De inrichting, de organisatie en de uitvoering van het Activiteitenplein
gebeurt onder verantwoordelijkheid van een SCW-er van Tandem.
De ruimtes voor de activiteiten van het Activiteitenplein worden ter
beschikking gesteld door De Brede school.
De Brede school kiest aanbieders om de activiteiten van het
Activiteitenplein vorm te geven en stelt eisen aan de kwaliteit en
resultaten van de uitvoerende organisaties.
De uitvoering van de activiteiten valt hiërarchisch onder
verantwoordelijkheid van de aanbiedende/uitvoerende organisaties
rekening houdend met de gestelde eisen (zie onder medewerkers).
De uitvoerende organisaties zijn verantwoordelijk voor de geboden
kwaliteit van het personeel rekening houdend met de gestelde eisen
(zie onder medewerkers).

Kwaliteitseisen

Er wordt gewerkt met een vanuit de Brede school opgestelde
gezamenlijke pedagogische visie.

Er wordt gewerkt met doorgaande (leer/ontwikkel)lijnen
(leeftijdsgedifferentieerd).

Er is (zoveel als mogelijk) continuïteit van uitvoerders.

De medewerkers van het Activiteitenplein kunnen zorgen/signalen
met betrekking tot kinderen/gezinnen bespreken met de leerkracht
en/of de intern begeleider. Zij doen dit met medeweten van de
ouders tenzij daaraan risico’s verbonden zijn voor het kind en/of de
medewerker.

7. MEDEWERKERS
Bemensing van het Activiteitenplein
Coördinatie
Inhoud en speerpunten voor het Activiteitenplein worden in het kernteam
Brede school bepaald. De coördinator Brede school maakt afspraken met
partners. De coördinator Brede school werkt functioneel onder
verantwoordelijkheid van de directeur Brede school en wordt hiërarchisch
aangestuurd door de manager van Tandem Welzijnsorganisatie.
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Uitvoering

Inschrijving voor het Activiteitenplein5, organisatie van alle
activiteiten, logistiek, uitvoering en begeleiding stagiaires en
vrijwilligers gebeurt door een SCW-er Activiteitenplein van Tandem
op HBO-niveau. In geval van ziekte zorgt Tandem voor vervanging
door een andere SCW-er.

De opvang wordt verzorgd door een pedagogisch medewerker op
MBO-niveau van een kinderopvangorganisatie.

Talentontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd door vakkrachten
met voldoende pedagogische bagage.
Mede-uitvoering
Activiteiten kunnen medeuitgevoerd worden door
(incidentele of structurele)
vrijwilligers. Zij werken onder
leiding van een beroepskracht.
Ondersteuning door stagiaires
Bij alle activiteiten is het mogelijk
dat ook stagiaires actief zijn. Zij
worden begeleid door de
beroepkracht.
Eisen aan medewerkers en vrijwilligers Activiteitenplein

Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires (structureel) werkzaam in
het Activiteitenplein moeten een recente Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) ook overleggen bij de directeur Brede school (behalve
vrijwilligers die hun werk doen als er geen kinderen aanwezig zijn op
het Activiteitenplein). Zie voor toelichting de factsheet VOG juni 2014.

Alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires (structureel) werkzaam in
het Activiteitenplein werken conform een pedagogisch profiel c.q.
hebben voldoende pedagogische bagage (behalve vrijwilligers die
worden ingezet voor niet-pedagogische werkzaamheden zoals
organisatorisch of huishoudelijk werk).

Van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires (structureel) werkzaam in
het Activiteitenplein kunnen specifieke talenten gevraagd worden, bv
de SCW-er begeleidt de vrijwilligers en stagiaires, onderhoudt
contacten met stagebegeleiders en onderhoudt contacten met
ouders.
5

Dit staat los van officiële inschrijving voor de BSO, die kent specifieke procedures.
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Vrijwilligers die structureel ingezet worden krijgen een op het
Activiteitenplein gerichte scholing vanuit Tandem (jaarlijks uit te
voeren).
Vrijwilligers die structureel ingezet worden krijgen een
vrijwilligerscontract.
Medewerkers van verschillende partnerorganisaties zijn soms
inzetbaar bij ziektevervanging binnen het Activiteitenplein: hierdoor
kan meer continuïteit worden gerealiseerd.
De SCW-ers volgen jaarlijks een BHV-training.

8. PARTNERS
Het Activiteitenplein is een belangrijk onderdeel van de Brede school. Dit
blijkt uit:

Gezamenlijke binnenkomst en opstarten van activiteiten.

De medewerkers organiseren gezamenlijke activiteiten en stemmen
af met de basisschool.

Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk pedagogisch klimaat.

Er zijn gezamenlijke studiemomenten en teambuilding activiteiten

Er is (steeds meer) sprake van een doorgaande lijn.

Er is een Brede schoolbreed protocol voor ondersteuning, wat ook in
het Activiteitenplein toegepast wordt.

Gekwalificeerd personeel wordt in voorkomend geval bij elkaar
ingezet, zodat activiteiten door kunnen gaan. Zulks altijd in overleg
met de leidinggevende.
De Brede school kent naast de kernpartners (vertegenwoordigd in het
kernteam) ook keten- en ondersteuningspartners. Sommige daarvan zullen
ook betrokken zijn bij het Activiteitenplein. Nu met deze notitie het
‘concept‘ Activiteitenplein staat, is het van belang dit concept en de
consequenties ervan te bespreken met de keten- en
ondersteuningspartners. Bij de invoering van het Activiteitenplein moet het
kernteam aandacht hebben voor kennismaking en gedeelde visie, beleid en
uitgangspunten voor alle betrokkenen.
In (de buurt van) een aantal Brede Scholen is een voorziening
OuderKindCentrum of Ouderhuiskamer beschikbaar Deze kan blijven
bestaan naast het Activiteitenplein. Samenwerking tussen het
Activiteitenplein en OuderKindCentrum of Ouderhuiskamer is mogelijk en
noodzakelijk, minimaal daar waar zij in de Brede school gehuisvest zijn.
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9. BEKOSTIGING
Bekostiging van het Activiteitenplein gebeurt via de volgende geldstromen:

Voor de uitvoering van het Activiteitenplein door SCW-ers zijn uren
beschikbaar uit de budgetovereenkomst tussen Tandem en de
gemeente Nijmegen. Deze uren worden als volgt verdeeld:
- Er is een basis-toekenning van 600 uur per Activiteitenplein
(uitgaande van 4 openingsdagen). De organisatie van het
Activiteitenplein vergt op iedere plek maatwerk en is onafhankelijk
van grootte en het aantal activiteiten. De inzet van de SCW-er is
hiermee gegarandeerd voor 44 weken per jaar, voor in principe 4
dagen per week. Flexibiliteit kan verkregen worden door minder
openingsdagen.
- Deze basisuren worden opgehoogd met de resterende uren (totaal
4582), verdeeld op basis van het aantal gewichtsleerlingen per
Brede school, iedere Brede school kan zelf bepalen waar deze uren
voor worden ingezet, bv ouderbegeleiding, Spel aan Huis,
taalactiviteiten, extra openingstijd enz.

Activiteiten worden bekostigd uit het beschikbare activiteitenbudget
(OWS-budget vanuit de gemeente Nijmegen). Dit budget wordt over
de Brede Scholen verdeeld op basis van het aantal
gewichtsleerlingen.

Ouders die gebruik maken van opvang betalen hiervoor een eigen
bijdrage en sluiten een contract met een aanbieder. Zij kunnen hierbij
een beroep doen op de bijdrage Wet Kinderopvang.

De bekostiging voor Schakelklas (taalactiviteiten) blijft ongewijzigd,
dit is een subsidie van het Rijk.

Risico-Inventarisatie wordt gezamenlijk bekostigd (zie ook
ontwikkelplan Brede school).

Scholing wordt als volgt bekostigd:
BHV-training: gezamenlijk naar rato van
het aantal deelnemers per organisatie.
Scholing vrijwilligers: Tandem.
Scholingsplan Brede school: per Brede
school te bepalen.
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10. BESLUIT, ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN C.Q. –VRAAGSTUKKEN
In deze notitie wordt het ’concept‘ Activiteitenplein neergezet zodat het
breed kan worden ingevoerd m.i.v. het schooljaar 2014-2015. Daarnaast zijn
er verschillende mogelijkheden om dit concept verder uit te werken c.q.
door te ontwikkelen. Hieronder geven we een aantal mogelijkheden
daarvoor. Voor de verdere uitwerking daarvan is verder onderzoek nodig
en/of het experimenteren in pilots en/of besluitvorming per Brede school
en/of standpuntbepaling en besluitvorming in de Stuurgroep Brede Scholen.
a.

Integreren van kinderen tijdens activiteiten van het Activiteitenplein
is een van de doelstellingen
Besluit Stuurgroep
Het mag niet leiden tot:
- het oneigenlijk gebruik maken van financieringsstromen en
elkaars mogelijkheden.
- juridisch ongewenste situaties.

b.

Uitrol Activiteitenplein in Brede scholen die subsidie ontvangen
Besluit Stuurgroep
De bestuurders staan positief sympathiek tegenover de uitrol van het
Activiteitenplein binnen de Brede scholen die subsidie ontvangen.
Ontwikkelmogelijkheid
De opgedane ervaringen geven aan dat er bovenop de doelstellingen
van het Activiteitenplein een positieve spin-off zou kunnen
plaatsvinden. Te denken valt aan:
- een toename van samenwerking met het jongerenwerk in de
Brede school. Het jongerenwerk richt zich vooral op doelgroep
10 - 12 jarigen. Deze doelgroep is zowel voor NSA als voor BSO
een moeilijke doelgroep. Het jongerenwerk slaagt er in om meer
kinderen uit deze doelgroep te bereiken. Derhalve is de
verwachting dat deze kinderen langer de NSA, dan wel de BSO
kunnen/zullen gaan bezoeken.
- diverse organisaties richten zich op diverse doelgroepen. Door
deze organisaties activiteiten te laten organiseren in het
Activiteitenplein maken kinderen uit diverse doelgroepen gebruik
van deze activiteiten. Integratie wordt hiermee bevorderd.
Uit te werken vraagstuk
- Risico’s die werkgevers/bestuurders lopen worden in kaart gebracht in
samenwerking met de landelijke begeleidingsgroep. Deze risico’s zijn
12

niet op korte termijn geheel te voorkomen (zie Q&A
Gemeentebrede dagarrangementen, bijlage bij deze notitie).
- Om het risico zo klein mogelijk te maken, dient
 een systeem van signalering en monitoring van risico's opgezet
te worden (GGD rapportage kan hierin een rol spelen).
 gemeente en GGD zich te committeren zich aan het concept
Activiteitenplein6.
- Het Activiteitenplein laten certificeren
 ISO/HKZ ed certificering7
 de training vrijwilligers
- Volg en monitor het Activiteitenplein via een jaarlijkse rapportage
 Wat zijn de resultaten m.b.t. het ontwikkelarrangement?
 Wat zijn de resultaten m.b.t. integratie?
 Wat zijn de resultaten m.b.t. vermenging van doelstellingen?
 Welke zorgen zijn er rondom kinderen (o.a. SMI vervallen)?
c.

Uitrol Activiteitenplein in andere (nieuwe) Brede scholen
Besluit Stuurgroep
Het inzetten van het
Activiteitenplein in andere
(nieuwe) Brede scholen vraagt
om uitwerking.
Uit te werken vraagstuk
De uitwerking behelst o.a. de
volgende vragen:
- Wat zijn de naschoolse activiteiten (gesubsidieerd - niet
gesubsidieerd) binnen de Brede school?
- Aantal kinderen (BSO en NIET BSO) die van deze activiteiten
gebruikmaken.
- Hoe wordt deelname van kinderen BSO binnen deze locaties
gerealiseerd?
- Kan het concept Activiteitenplein een middel zijn voor de
geanalyseerde situatie?

6

Stand van zaken gemeente: De wethouder onderwijs (03-03-2014) staat hier open
voor, echter het moet voorgelegd worden aan het college.
7
Tandem is HKZ gecertificeerd, dus ook de Huiskamer en het agogisch werk.
Onderzocht wordt of dit voor het Activiteitenplein kan gelden.
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- Vergelijk deze gegevens met de onderzoeksgegevens (zie b), trek
conclusies en leg een voorstel m.b.t. uitrol Activiteitenplein in
nieuwe Brede scholen.
d.

Uitrol Activiteitenplein naar 0 – 13
jaar, gedurende de dag en
gedurende vakanties.
Het Activiteitenplein bevindt zich in
het dagarrangement (gele lijn),
naschools.
Besluit Stuurgroep
Inhoudelijk zijn er mogelijkheden om
het “concept” Activiteitenplein te
gebruiken bij de ontwikkeling van
het ontwikkelarrangement, dus bij
de doorgaande lijn (van 0/2 jaar tot
12/13 jaar) en ook onder- en tussenschools.
Uit te werken vraagstuk
Dit vraagt om een inhoudelijke discussie in de stuurgroep:
- Wat is de rol van het ontwikkelarrangement
- Wat betekent uitbreiding van het Activiteitenplein naar o.a.
0 - 13 jaar?
- Speelt het beleidsvoornemen van Asher8 (2 of 3 dagdelen per
week in de voorschool per 2016) hierbij een rol?

8

Samentrekken van psz en kinderopvang: voor kinderen van werkende ouders krijgen
kinderopvangtoeslag. Kinderen van niet werkende ouders (doelgroep) is de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Echter kinderen van werkende ouders, en vallend
onder doelgroepbeleid is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente.
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