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In Ruimte naar de Brede School
Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept
AGIOn, eindrapport, februari 2012

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) voerde dit onderzoek uit in kader van de
beheersovereenkomst 2011-2015, en meer bepaald voor het strategisch project 3: “Het Agentschap
doet concrete voorstellen om de brede school mogelijk te maken op het vlak van gebouwen”. Dit
strategisch project kadert in de strategische organisatiedoelstelling 2: “Het uitbouwen en onderhouden
van een onderwijsnet-, beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende samenwerking om te komen
tot een efficiënte realisatie en het optimaal gebruik van de onderwijsinfrastructuur, inclusief het
multifunctioneel gebruik” (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 2011). Dit sluit aan bij de
beleidsintenties van de opeenvolgende ministers van Onderwijs en Vorming en bij het concept van het
‘dynamisch netwerkonderwijs’ van de Vlaamse Regering (De Vlaamse Regering, 2009).
We stellen ons in dit onderzoek de vraag wat de brede school, als pedagogisch concept, betekent voor
de gebouwde omgeving. We stellen immers vast dat de ruimte waarbinnen organisaties opereren en iets
proberen te verwezenlijken een sterke invloed heeft op de manier waarop ze kunnen werken. De
kernonderzoeksvragen zijn: (1) Welke invullingen van het concept brede school bestaan er, zowel in
binnen- als buitenland? (2) Wat is de ruimtelijke vertaling van de brede school? Welke modellen bestaan
hiervoor? (3)Welke rol spelen gebouwen, ruimtes, relaties tussen plaatsen in het verwezenlijken van de
brede school? In welke mate kan architectuur bijdragen tot het stimuleren van samenwerking, participatie
en de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren? (4) Wat zijn de aandachtspunten die voortvloeien uit
het brede school concept voor het beheer en de exploitatie van de gebouwen? (5) Langs welk traject
verloopt idealiter de totstandkoming van een brede school op het vlak van gebouwen? (6) Welke
voorstellen vloeien hieruit voort om te komen tot een stimulerend beleid? Op elk van deze vragen wordt
een antwoord geformuleerd in een apart deel.

DEEL 1: BREDE SCHOOL CONCEPT IN BINNEN- EN BUITENLAND.
Het brede school concept formuleert een antwoord op een aantal pedagogische ontwikkelingen en zoekt
naar een manier van werken om beter tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. In het
buitenland zien we de toepassing van het brede school concept al langer gerealiseerd. De buitenlandse
voorbeelden zijn dan ook vaak voorlopers op het vlak van de realisatie van brede scholen of verwante
initiatieven. In de Verenigde Staten zien we de opmars van de community schools waar er sterk
ingezet wordt op de relatie tussen de school en de wijdere gemeenschap, vooral voor het opkrikken van
de leerprestaties. In het Verenigd Koninkrijk zien we dat onder de vorm van extended schools,
scholen een bredere agenda krijgen en een basisaanbod aan extra diensten voorzien, in samenwerking
met lokale partners. Deze nieuwe agenda is mee opgenomen in bestaande beleidsinitiatieven rond
scholenbouw, en extra stimulans werd gegeven om partners samen te gaan huisvesten via onder andere
het co-location fund. In Nederland ligt de oorsprong van de brede school in het zoeken naar antwoorden
op maatschappelijke vraagstukken in achterstandswijken en de uitdaging van opvang en zorg bij
tweeverdieners. De opkomst van het brede school concept is grotendeels hand in hand gegaan met een
inhaalbeweging op het vlak van infrastructuur, waardoor de meeste brede scholen in multifunctionele
accommodaties gehuisvest zijn. Vandaag de dag zien we echter dat de ambitie om breed te gaan
samenwerken soms te snel verengd wordt tot enkele partijen, en blijkt de sterke inzet op infrastructuur
niet altijd ten voordele van samenwerking te spelen. In Denemarken spreken we niet van een ‘brede
school concept’ op zich, maar zijn er verschillende tendensen en initiatieven die aansluiten op de
doelstellingen van de brede school. Het accent ligt daar op de brede ontwikkeling van kinderen en
jongeren, en omvat vooral de inzet op sterkere samenwerking tussen onderwijs en opvang, en het vrij en
avontuurlijk spel.
In Vlaanderen is de brede school in eerste instantie ontstaan vanuit het denken rond gelijke
(onderwijs)kansen. Ondertussen is het brede school concept gekend, en streeft het een zeer brede
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werking na. Via de proeftuinen, stimuleringsfondsen van steden en gemeenten, flankerend
onderwijsbeleid, jeugdwerk, cultuurparticipatie of sport na school, zien we dat scholen zich samen met
andere actoren expliciet scharen achter deze aanpak, en het aangepast aan hun lokale context in de
praktijk brengen. Voor de Vlaamse context is er een Referentiekader Brede School opgemaakt door het
Steunpunt Diversiteit en Leren (het vroegere Steunpunt Gelijke Onderwijskansen). Hierin wordt de brede
school als volgt gedefinieerd:

“Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen
werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor
álle kinderen en jongeren."(Joos and Ernalsteen, 2010)

De brede school ambieert het ‘verbreden van de leer- en leefomgeving’, het ‘versterken van de leeren leefomgeving’, en het ‘breed leren’. Ze doet dit door een brede leer- en leefomgeving te creëren.
De brede school wil nieuwe contexten aanbieden of de kwaliteit van bestaande activiteiten verhogen. Het
versterken van de leer- en leefomgeving vraagt inspanningen van de brede school naar ouders, de buurt,
leerkrachten, en partnerorganisaties. Het breed leren ten slotte wil het levensecht en levensbreed leren
zo veel mogelijk stimuleren. (Joos et al., 2010)
Er is geen volledig beeld van het aantal brede scholen in Vlaanderen, en bijgevolg ook niet van de manier
waarop ze gehuisvest zijn. De brede school in Vlaanderen is immers vooral een verhaal dat uitblinkt in
lokale diversiteit. Sommige scholen zullen in hun werking aspecten van brede school opnemen, maar
dragen de naam niet. Andere noemen zich wel een brede school, maar zijn dan weer enkel gericht op
een bepaalde problematiek. Het referentiekader laat een zekere vrijheid naar lokale invulling toe, maar
bepaalt toch enkele sterke krijtlijnen waarbinnen een brede school moet werken.
Uit Deel 1 concluderen we dat de voorbeelden uit het buitenland aantonen dat men in verschillende
landen op zoek is naar modellen die samenwerking en geïntegreerd werken stimuleren. Hierbij blijkt
men telkens in dezelfde richting naar oplossingen te zoeken, namelijk werken aan meer afstemming,
samenwerking, ‘ontschotting’, sluitend aanbod of ruimte voor leren en spelen. Wat ook blijkt terug te
komen is het multisectorieel karakter van de brede school, en dit zowel op vlak van de betrokken
organisaties als de ontwikkelingsgebieden die in de brede school aan bod komen. De brede school is met
andere woorden geen project van het onderwijs alleen, het is een gedeeld project van verschillende
sectoren die op een gelijkwaardige manier samenwerken.

DEEL 2: BREDE SCHOOL EN RUIMTE
De brede school ontplooit zich in een bepaalde lokale context. Met ‘context’ bedoelen we hier de
maatschappelijke context, pedagogische, organisatorische, maar ook de ruimtelijke context. Dit laatste
aspect is de focus van dit onderzoek, maar dit is geen geïsoleerd aspect. Het staat in wisselwerking of in
dialoog met de andere contexten. Het gaat om de ‘ruimte’ waar de kernelementen van een brede
schoolwerking zoals samenwerking, levensecht leren, breed leren inhoud krijgen.
Als we spreken over de ‘ruimtelijke vertaling’ van de brede school, verwijst dit naar de vertaalslag van
concept naar ruimte (gebruik, indeling, architectuur, etc.). We zien dat de wisselwerking tussen ruimte en
concept zowel beperkend als versterkend kan zijn. Zo kan plaatsgebrek, onaangepaste infrastructuur of
een slechte inplanting ervoor zorgen dat bepaalde doelstellingen niet verwezenlijkt kunnen worden,
bepaalde activiteiten niet ingericht kunnen worden, ontmoetingen te organiseren en een open relatie met
de buurt aan te gaan. Anderzijds kunnen ruimte of gebouwen ook een hefboom zijn voor de brede
school. Een grote speelplaats, een park om de hoek, de leegstand van lokalen of de opportuniteit van
een bouwproject kunnen hefbomen worden tot ontwikkeling van een brede school.

MANAGEMENTSAMENVATTING
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De brede school wil werken aan een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren. Het begrip
‘omgeving’ moet dan ook ruim geïnterpreteerd worden. School, speelplaats en schooltuin, buurt, straat,
park en bos, museum en theater of de bedrijfswereld maken allen deel uit van de deze ’brede leer- en
leefomgeving’, waarbij verschillende actoren sterk betrokken zijn op het proces van het leren. Het leren is
immers verweven in alle aspecten van het leven van kinderen en jongeren en gaat door de tijd en ruimte
heen. Omgekeerd zal deze variatie aan omgevingen kinderen en jongeren uitdagen om te leren, te
ontdekken, spel te ontwikkelen, te ontmoeten, enzovoort.
In dit hoofdstuk beschouwen we infrastructuur als een belangrijke randvoorwaarde voor het
realiseren van de brede school. Het is echter slechts één van de randvoorwaarden, naast andere zoals
coördinatie, een gedragen visie, een intersectorale aanpak, middelen en personeel (Claes et al., 2008).
De meeste Brede school werkingen in Vlaanderen zijn opgestart in bestaande infrastructuur verspreid
over een wijk of stadsdeel, met aanpassingen aan deze infrastructuur naar gelang de noden van de
werking en de budgettaire mogelijkheden.
De term ‘brede school’ wordt soms ook gebruikt om aan te geven dat een schoolgebouw ‘open staat’ voor
externen. Een school die zijn infrastructuur openstelt voor derden zonder inhoudelijke samenwerking is
geen ‘brede school’ zoals gedefinieerd in het Referentiekader (zie boven). Een schoolsite waar ook
woningen op voorzien worden zonder dat er duidelijke samenwerking is rond de ontwikkelingskansen van
kinderen en jongeren is ook geen ‘brede school’. Dit neemt niet weg dat het delen / openstellen van
infrastructuur belangrijk kan zijn voor de werking van de brede school. Zo pleit het Steunpunt Diversiteit
en Leren, vanuit de bevindingen uit de proeftuinen Brede School, dat er regelgeving wordt voorzien zodat
“gebouwen ter beschikking kunnen gesteld worden van derden voor opdrachten gerelateerd aan Brede
School.”(Joos et al., 2008:21). Ook het Nederlandse ‘Handboek Brede School’ stelt duidelijk dat brede
scholen nieuwe eisen aan gebouwen stellen, vooral op het vlak van gedeeld gebruik. Meer dan voorheen
zullen partijen immers ruimtes gaan delen met elkaar (van der Grinten et al., 2007).
De praktijk bevestigt dit. Een heel aantal van de brede school projecten in Vlaanderen zet ook in op het
aanpassen van hun gebouwde omgeving. Dit gaat van het apart ontsluiten van de sporthal, het
inrichten van een professionele keuken en een winkel zodat levensechte leerplekken voor leerlingen
ontstaan, het implementeren van een sleutelplan zodat de gewenste openheid niet de gevraagde
veiligheid in het gedrang brengt, de heraanleg en het openstellen van speelplaatsen, de aankoop van
flexibel meubilair, etc. Dit alles in het kader van het ‘verbreden’ en ‘versterken’ van de leer- en
leefomgeving van kinderen en jongeren.
De ruimtelijke vertaling van de brede school is zeer divers, en afhankelijk van de lokale context en
noden. Deze ruimtelijke aanpassingen voor de brede school moeten we niet enkel zien op het niveau
van (school)gebouwen, maar ook op het vlak van de verbindingen tussen verschillende plaatsen waar
kinderen en jongeren verblijven. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan kindvriendelijke verbindingen
tussen school en een lokale dansschool, een veilige oversteekplaats tussen school en naschoolse
opvang, het gebruik van het openbaar vervoer om naar het museum te gaan, het organiseren van een ‘rij’
naar de opvang of muziekacademie (verplaatsing van groep van kinderen onder begeleiding van
volwassene) etc. De opgave ligt dus ook op het stedenbouwkundige niveau.
Aan de andere kant vraagt de brede school ook om een ander ruimtegebruik, wat zijn weerslag heeft op
de inrichting en interieur van de ruimtes en technische aanpassingen. Zo zijn er voorbeelden waar
de ruimtelijke ingreep zich beperkt tot voldoende en intelligente opbergsystemen, zodat het dubbel
gebruik van een lokaal door onderwijs en opvang vlot kan verlopen.
Voor het ruimtelijk concept voor de brede school moet het belang van de kinderen en jongeren steeds
centraal staan. Het overmatig vermengen van functies kan tot verwarring en onduidelijkheid leiden. Dit
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kan ook gebeuren wanneer de prioriteit teveel naar het bouwen binnen budget en deadlines verschuift,
en de architecturale en belevingskwaliteit naar de achtergrond verdwijnt (Architectuur Lokaal, 2008:15).
Als kinderen langere tijd van huis doorbrengen, is het ook belangrijk dat er voldoende variatie aan
omgevingen is waarin ze zich kunnen bewegen. Kinderen moeten ruimte en tijd hebben om vrij te
kunnen spelen en zich te ontladen.
-

Ruimtelijke vertaling van de brede school - modellen en thema’s

We conceptualiseren de ruimtelijke vertaling op 2 manieren: aan de hand van ruimtelijke modellen, en
aan de hand van ruimtelijke thema’s. De ruimtelijke modellen vervatten de (ruimtelijke) relatie tussen
de verschillende samenwerkende partners binnen de brede school. Vanuit de casestudie analyse zien we
de volgende mogelijkheden:
1. Netwerkmodel: Iedere partner in zijn eigen gebouw, gedeeld gebruik is mogelijk
2. Openstellen schoolgebouw: Schoolgebouw is hart van brede school en wordt voor allerlei
activiteiten opengesteld
3. Gemeenschappelijke accommodatie: Brede school partners richten samen een multifunctioneel
gebouw op
4. Campusmodel: Partners van de brede school in elkaars nabijheid op een campus, met
verschillende gebouwen en multifunctioneel ruimtegebruik
5. Samen-onder-één-dak (multifunctionele accommodatie): Verschillende partners van de brede
school samen in één gebouw
Elk model heeft zijn voor- en nadelen. In het rapport wordt hier verder op ingegaan, en wordt elk van de
modellen geïllustreerd met voorbeelden. Afhankelijk van het gewenste samenwerkingsverband en de
bestaande context zal het ene model een beter ondersteunend kader bieden dan het andere. In
Vlaanderen zien we dat het netwerkmodel en openstellen schoolgebouw de meest toegepaste modellen
zijn. Aangezien de brede school een samenwerkingsnetwerk veronderstelt zijn alle brede scholen
immers in meer of mindere mate netwerkmodellen, zeker omdat de ambitie van de integratie van
levensechte leerplekken in de kerndoelen van de brede school staat. Groenvoorzieningen, sportvelden,
musea, schoolgebouwen of speelplaatsen maken allemaal uit van het netwerk van brede school plekken,
en dit geldt voor alle modellen.
Daarnaast merken we bij de typologische verkenning dat er ongeacht het ruimtelijke model, de
aanpassing een antwoord dient te definiëren op ruimtelijke thema’s of spanningsvelden. We
onderscheiden hier zes thema’s:
1. Inplanting en relatie met de omgeving: Inplanting en programmaorganisatie is op het niveau van
de site belangrijk. Om lokalen of buitenruimtes gemeenschappelijk te kunnen gebruiken moeten ze
gemakkelijk ontsluitbaar zijn, en op verschillende tijdstippen openstelbaar naar anderen. Maar de
relatie met de omgeving speelt zich ook af op het architecturale vlak. De brede school wil immers
openheid, verwelkoming en inclusie uitstralen. Dit vertaalt zich in de manier waarop het ‘toekomen’
wordt georganiseerd, hoe de grenzen worden vormgegeven, welke zichten men krijgt van binnenen van buiten uit, de gebruikte materialen, signalisatie, etc.
2. Gezamenlijk < > eigen: dit spanningsveld krijgt invulling afhankelijk van de modellen. Dit moet
aangepakt worden zonder dat men raakt aan een belangrijk kernidee van de brede school, met
name de creatie van ruimte voor ontmoeting, uitwisseling en samenwerking. Hertzberger stelt
bijvoorbeeld duidelijk dat de gemeenschappelijkheid zich niet zal kunnen manifesteren als ieder
‘onderdeel’ een eigen ingang krijgt, en de gemeenschappelijkheid zich beperkt tot de
verwarmingsketel. Aan de andere kant is het zowel voor organisaties als voor individuen belangrijk
om zich te kunnen identificeren met bepaalde ruimtes, zeker als het gebouw complexer wordt. Ook
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voor kinderen is dit van essentieel belang. De inrichting en vormgeving van ruimtes kan hierin een
belangrijke rol spelen.
3. Toegankelijkheid/openheid < > veiligheid: We zien dat de brede school schippert tussen de
ambitie om zich open te stellen naar de buitenwereld en de wens om een veilige omgeving te
creëren voor kinderen en jongeren. Het uitbalanceren van deze schijnbare contradictie tussen
toegankelijkheid / openheid en veiligheid is een ontwerpmatige opgave die aandacht vraagt. Op
vlak van architectuur en ruimteplanning kan dit vertaald worden in:
a.
b.
c.
d.
e.

Een goede transitie tussen publiek en privaat regelen door ‘drempels’ in te bouwen,
Compartimentering in functionele sferen of gebieden voor verschillende gebruikers,
Een intelligente ontsluiting (van delen van een gebouw of bepaalde lokalen),
Het inbouwen van controlefaciliteiten zoals een bemand onthaal, alarmsysteem of camera’s
Goede routevorming doorheen het gebouw en duidelijke leesbaarheid

4. Diversificatie van ruimtegebruik en ruimtebehoefte: Uit de ambitie van de brede school volgt
een andere ruimtebehoefte en een ander ruimtegebruik. We zien dat bijvoorbeeld schoolgebouwen
in de brede school worden opgeladen met extra functies en dat ruimtes hiervoor worden
omgevormd, verbouwd of zelfs uitgebreid. Dit kan gaan van het organiseren van een koffietafel,
een moederpraatochtend, extra zorgactiviteiten, begeleiding van schoolwerk, etc. We noemen dit
functieverbreding. Deze functieverbreding kan in sommige gevallen opgevangen worden door
gedeeld of multifunctioneel gebruik van de bestaande ruimtes, maar in veel gevallen leidt het tot
een programma-uitbreiding (extra ruimte toevoegen voor een specifieke functie). Uit de analyse
van de casestudies zien we een aantal ruimtebehoeftes regelmatig terugkeren bij brede scholen,
los van in welk ruimtelijk model ze zich bevinden: ruimte voor ontmoeting, ruimte voor
ontvangst/onthaal (soms ook ruimte voor conciërgewoning), ruimte voor overleg/samenwerking,
ruimte voor ouderparticipatie, ruimtes voor zorg, logopedie, schoolarts, etc., ruimte voor opvang,
ruimte voor een mediatheek/bibliotheek en ruimte voor berging.
5. Multifunctionaliteit / flexibiliteit: Zoals hierboven aangehaald vraagt de brede school om een
functieverbreding. Dit kan door de doordachte clustering van verschillende functies, het gedeeld
gebruik van ruimtes of door het multifunctioneel gebruik van ruimtes. Dit is een belangrijk aspect
voor brede school, omdat dit toelaat dat bestaande ruimtes intensiever gebruikt kunnen worden,
tijdens en na de schooluren. We onderscheiden twee verschillende niveaus of invullingen van
multifunctionaliteit: Het niveau van een site/gebouw (samenbrengen van verschillende functies) en
het niveau van ruimtes/ruimtegebruik (verschillende gebruiksmogelijkheden of gebruikers). Het
ontwerpen voor multifunctioneel gebruik vraagt echter wel extra aandacht voor een aantal
aspecten. Vaak zijn extra maatregelen nodig naar akoestiek, ventilatie en toegang en
compartimentering om dit multifunctioneel gebruik op een comfortabele manier mogelijk te maken.
6. Inzet van de buitenruimte: De aandacht voor de open, niet bebouwde ruimte is essentieel voor
de ruimtelijke vertaling van de brede school. Op het niveau van de buurt/wijk kan de open ruimte
zorgen voor verbinding tussen de plaatsen van de brede school. Daarnaast zien we dat de open
ruimte een ontmoetingsfunctie heeft, zeker rond scholen (speelplaatsen) en andere publieke
gebouwen. Een laatste rol die de open ruimte kan spelen bij de brede school, is het mee creëren
van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Buitenspel stimuleert de
motorische ontwikkeling, draagt bij tot de ontwikkeling van sociale competenties (samenspel,
verantwoordelijkheid over onderhoud en beheer). Het bevordert ook een gezonde leefstijl, een
milieu- en natuurbewustzijn en het fantasiespel van kinderen (Studulski and Both, 2009) (van
Liempd and Hoekstra, 2011). Het is dan ook de uitdaging om buitenruimtes te creëren die
verschillende competenties en aspecten van ontwikkeling aanspreken.
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DEEL 3: TOTSTANDKOMING
In dit derde deel bekijken we enkele aspecten die van belang zijn in de totstandkoming van brede
scholen. Deze totstandkoming speelt zich af in verschillende pijlers / trajecten die tegelijkertijd en
in wisselwerking met elkaar lopen (voorbeeld pedagogische, fysieke, beheer en financiële pijler bij de
SPIL-centra in Eindhoven).
De visie op de brede school en wat men wil bereiken wordt beschouwd als een essentiële leidraad. Het
instrument van de omgevingsanalyse op het vlak van de buurt, de organisaties en infrastructuur blijkt van
belang om een goed overzicht van de lokale context te bekomen. Het in kaart brengen van de context
waarbinnen de brede school zich zal ontplooien is een belangrijke stap in de totstandkoming. De
omgevingsanalyse kan op verschillende vlakken worden uitgevoerd, namelijk op vlak van de buurt, op
vlak van de organisaties en op vlak van de ruimte. Een omgevingsanalyse van de ruimte heeft als doel
een overzicht te krijgen van wie waar gehuisvest is, en op welke manier men gehuisvest is. De
omgevingsanalyse en de visie op de brede school als ruimte kunnen samen een eerste aanzet voor
de ruimtelijke vertaling van de brede school vormen.
Het goede opdrachtgeverschap / bouwheerschap is essentieel voor de totstandkoming van een
kwalitatief architectuurproject. In de brede school context, dat een complexer bouwprogramma heeft en
verschillende belanghebbenden samenbrengt, kunnen we enkel stellen dat dit nog meer een must is. In
een multi-actor bouwproject moet er een brede betrokkenheid van de verschillende participanten
gerealiseerd worden. In de praktijk wordt een goede projectorganisatie en duidelijke rolverdeling
belangrijk, en worden daartoe vaak de nodige overlegorganen en werkgroepen of bouwgroepen
opgericht. Afhankelijk van de lokale context kan dit op verschillende manieren georganiseerd worden. Dit
wordt verder uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden.
We zien dat bij het ontwerpen van een brede school, het ontwerpproces een aantal extra
aandachtspunten in zich meedraagt. Het ontwerpen voor een ruimtelijke win-win en synergie is een
uitdaging voor de ontwerper. De clustering van functies en ontwerpen naar gedeeld gebruik kan dan
ruimte bieden om extra programma voor de brede school mogelijk te maken. Samen kan men meer dan
alleen. Andere ontwerpinstrumenten zijn het scenario-denken in tijd en ruimte, het activiteit gericht
ontwerpen (ipv functiegericht), en het participatief ontwerpen. Het participatief ontwerpen zorgt
ervoor dat verschillende actoren, toekomstige gebruikers, gehoord worden door het ontwerpteam, maar
ook door elkaar. Wensen, visies, noden kunnen kenbaar gemaakt worden, gedeeld en uitgewisseld. Zo
evolueert een plan en krijgt het een draagvlak.
In dit deel wordt ook het belang van het ontwerpen als proces geschetst. Het ontwerpproces kan mee
een rol spelen in de transitie van het ‘ik-denken’ naar het ‘wij-denken’ om te komen tot een
gemeenschappelijk project. Het vergt een ontschottingsproces, en dit maakt van het ontwerpproces dan
ook een interactief proces. Dit heeft een impact op de rol van de architect of het ontwerpteam. De
architect zal in meer of mindere mate de rol van ‘onderhandelaar’ moeten opnemen en instappen in een
ontwerpproces van ontschotting, zoeken naar synergie, en deelnemen aan een interactief proces dat
eigen is aan een bouwproject waar meerdere actoren in betrokken zijn. De architect bezit de capaciteit
om zich de dingen ruimtelijk voor te stellen, de samenwerking te concretiseren, en een beeld/scenario
van de toekomst te bieden.
In een tweede luik van dit deel wordt de vraag gesteld: hoe kunnen brede scholen vandaag de dag (in
Vlaanderen) hun ruimtelijke aanpassingen realiseren op het vlak van financiering en welke regelgeving is
van toepassing? Er wordt een algemene situatie geschetst van de subsidie- en
financieringsmogelijkheden in de scholenbouw, als één van de kernpartners de brede school is. De
voorwaarden voor het bekomen van subsidies wordt geschetst (schoolpactwetgeving, fysische en
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financiële normen, zakelijk recht). Er is echter een structureel tekort aan infrastructuurmiddelen en
bijgevolg wachttijden van ettelijke jaren voor bouwprojecten.
We onderscheidden 3 mogelijke scenario’s om te komen tot een aangepaste brede schoolomgeving en
we schetsen de mogelijke pistes voor brede scholen om aan middelen te komen: ‘Schoolgebouwen
aanpassen aan en openstellen voor de brede schoolwerking’, ‘Samen bouwen’ én Schoolomgeving
aanpassen om verbindingen, groeninfrastructuur, etc. te versterken’.
Voor de financiering en subsidiëring van ruimtelijke aanpassingen voor een Brede school zal men in de
huidige situatie, per concreet geval moeten nagaan op welke subsidiestromen en bijhorende procedures
men beroep kan doen en hoe deze verschillende subsidiestromen verenigd kunnen worden. We zien ook
gevallen, waar ruimtelijke ingrepen wenselijk zijn, maar waarvoor geen enkele partner financierings- of
subsidiemogelijkheden heeft (bevoegdheid buiten de scope van de brede school partners zelf of geen
structurele financiering voor bepaalde partners). Naast de geijkte beleidsdomeinafhankelijke
subsidiemogelijkheden, zijn er ook projectgebonden (niet-structurele) subsidies waar brede scholen
gebruik van kunnen maken (proeftuinen Brede school, wedstrijd in Klasse).
Een ander aandachtspunt bij bouwen of verbouwen zijn de geldende regels en normen binnen de
verschillende beleidsdomeinen in relatie tot de beoogde multifunctionaliteit. Zo zorgen verschillende
regelgevingen voor een onoverzichtelijk geheel en zijn er discrepanties in de wetgeving naar brand,
veiligheid, energie, etc. die in de praktijk niet steeds helder te begrijpen zijn of contraproductief voor de
realisatie van een Brede School. Wanneer we de normen van enkele actoren naast elkaar plaatsen
merken we dat men op veel punten teruggrijpt naar dezelfde wetgeving, zoals dit het geval is bij de
regelgeving naar toegankelijkheid, sanitaire voorzieningen of veiligheid speeltoestellen. Toch is er voor
bepaalde thema’s specifieke regelgeving per beleidsdomein. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de
regelgeving omtrent brandveiligheid. Infrastructuurvoorzieningen voor onderwijs, kinderopvang, sport en
jeugd hebben elk hun eigen geldende norm. Een overzicht van de geldende regelgeving voor
infrastructuur per beleidsdomein is opgenomen en de mogelijke discrepanties worden geschetst aan de
hand van een reeks voorbeelden.

DEEL 4: BEHEER EN EXPLOITATIE
In dit deel stellen we ons de vraag hoe belangrijk het beheer en de exploitatie van gebouwen voor de
brede school zijn, en welke ervaringen en modellen er bestaan om dit mogelijk te maken. Het antwoord
op de eerste vraag is betrekkelijk eenvoudig. Het overdenken van en inzetten op de beheersaspecten
van een openstelling van een gebouw, of van een samen-onder-één dak gebouw blijken essentieel te zijn
om breed gebruik van infrastructuur mogelijk te maken. Uit de praktijk blijken deze beheersaspecten,
zowel in Vlaanderen als in Nederland, belangrijke potentiële struikelblokken te zijn. Dit kan de
vooropgestelde ambitie van de brede school, met name de samenwerking in het belang van kinderen en
jongeren, onder druk zetten, of zelfs laten mislukken. Het ‘samenwonen’ vraagt om een kader, spelregels
en duidelijke afspraken.
We zien dat het aspect beheer zich bevindt op het raakvlak tussen organisatie (wie is verantwoordelijk,
wat zijn de afspraken?) en ruimte (zijn de gebouwen of lokalen gemakkelijk ontsluitbaar, zijn ze
compartimenteerbaar?).
In het openstellen van (school)gebouwen vallen we ondermeer terug op de ervaringen en
aanbevelingen van het project ‘School open voor de Sport’. Niettegenstaande men hier niet van een
louter infrastructurele ambitie uitgaat, kunnen we hier wel heel wat uit leren voor het beheer i.k.v. de
brede school. De praktijkvoorbeelden tonen aan dat openstelling in Vlaanderen een lange traditie kent, en
dat veel scholen dit al in één of andere vorm toepassen. Contracten, huishoudelijke reglementen,
afsprakenkaders bestaan in vele vormen, en zijn allemaal aangepast aan de lokale noden. Er wordt ook
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dieper ingegaan op het aspect van verzekeringen waarbij we vooropstellen dat men moeilijk algemene
richtlijnen kan uittekenen die in alle omstandigheden geldig zijn. Het veelgenoemde knelpunt van de
vrijstelling van de onroerende voorheffing van schoolgebouwen wordt ook uitgeklaard. Er worden enkele
voorbeelden uitgewerkt, niet enkel van ‘brede scholen’, maar ook van projecten rond openstelling waar
men rond het beheer iets kan leren.
Voor het beheren van samen-onder-één-dak gebouwen kijken we eerst naar de situatie in Nederland.
Daar stelt men allereerst vast dat er een positief verband bestaat tussen de goede inhoudelijke
samenwerking in het gebouw en het vlot beheer ervan. Een tweede belangrijke vaststelling is dat beheer
en exploitatie tijdig in rekening gebracht moeten worden. Belangrijke beslissingen rond het beheer
kunnen het ontwerp van het gebouw beïnvloeden en omgekeerd. Er zijn verschillende modellen te
onderscheiden, die worden bondig geschetst met hun voor- en nadelen. Opnieuw geven we enkele
voorbeelden ter illustratie van de principes. Uit enkele (beperkte) ervaringen uit Vlaanderen in het
beheren van samen-onder-één-dak kunnen we een aantal principes distilleren (adviescomité, ruimte voor
evaluatie, huishoudelijk reglement, etc.).
Naast het organisatorisch/juridisch luik van het beheren van gebouwen is er ook een ruimtelijk luik. We
schetsen kort een aantal elementen die kunnen bijdragen tot het gemakkelijk beheren van een gebouw.
We besluiten dat het beheer en de exploitatie deel uit kunnen maken van de win-win die men wil
nastreven. Dit kan opgevangen worden door de partij die hier al sterk in staat, in veel gevallen de
gemeente. Die partij ziet op haar beurt dan weer het voordeel om haar maatschappelijke rol te spelen
naar andere partijen toe, zoals verenigingen,of sportclubs. Er moet ook ruimte zijn voor evaluatie (pas
bij het effectieve gebruik van een gebouw ondervindt men de knelpunten) en dat het motto ‘waar een wil
is, is een weg’ hier vooral van toepassing is, samen met de persoonlijke betrokkenheid van de
betrokkenen, en de wil om samen te werken mits de juiste ondersteuning.

DEEL 5: VOORSTELLEN
In dit laatste deel van het onderzoeksrapport stellen we ons de vraag welke de belangrijkste
aandachtspunten en bijhorende voorstellen zijn om een goede ruimtelijke vertaling van de Brede School
in Vlaanderen mogelijk te maken. De geformuleerde voorstellen vloeien voort uit de inzichten opgedaan
tijdens het onderzoek, en moeten ook in die optiek gelezen worden. Tegelijk dient men er zich bewust
van te zijn dat er inzake schoolinfrastructuur een niet te ontkennen praktische realiteit is met gekende
wachtlijsten en een budgettaire context die de nodige uitdagingen vormen en consequenties hebben voor
de uitvoering van de geformuleerde voorstellen.
De voorstellen willen ondersteuning geven aan een toekomstig beleid voor de realisatie van brede
scholen op vlak van ruimte. We willen de nodige stof aanreiken om een constructieve discussie te
openen. Uit deze discussie kunnen dan concrete acties groeien tegen de achtergrond van de vermelde
praktische en budgettaire context.
We willen daarbij wel 2 dingen duiden. Ten eerste dat een aantal van de voorstellen, of de concrete
implementatie ervan, afhankelijk is van de weg die het ondersteunend beleid voor de brede school
in zijn totaliteit in zal zetten. De ruimtelijke vertaling is hier een onderdeel van. Wel is het belangrijk om te
duiden dat brede school in Vlaanderen een verhaal is dat uitblinkt in lokale diversiteit en dat dit een
meerwaarde is waar voldoende ruimte moet voor voorzien worden. Ten tweede legt de vraagstelling naar
de ruimtelijke vertaling van de Brede School in Vlaanderen een belangrijk pijnpunt bloot. Met name de
algemene nood aan meer en betere infrastructuur voor verschillende sectoren, en bijgevolg de
vraag naar efficiëntere inzetbaarheid van publiek toegankelijk patrimonium. Deze uitdaging overstijgt
echter de brede school als een pedagogisch project rond samenwerking tussen verschillende sectoren
rond maximale ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.
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We hebben 9 voorstellen geformuleerd, waaronder een aantal deelvoorstellen vallen. Deze zijn te lezen
als suggesties, aanbevelingen, denkpistes of concrete maatregelen die uit de inzichten van het
onderzoek vloeien. De invulling van de voorstellen vraagt in sommige gevallen nog verder onderzoek,
maar zoals eerder gezegd, willen ze vooral bijdragen tot het openen van de discussie over de ruimtelijke
vertaling van de Brede school in Vlaanderen en Brussel.
De voorstellen zijn:
1. Een stimulerend beleid voor brede scholen zet in op de ruimtelijke pijler in al zijn dimensies.
2. Een stimulerend beleid voor brede scholen vraagt om een beleidsdomeinoverschrijdende
samenwerking, op de verschillende bestuursniveaus. Elk hebben hun rol te spelen.
3. De brede school in opbouw of in werking wordt ondersteund in de totstandkoming van de brede
school op het vlak van ruimte.
3.1 Inzetten op sleutelinstrumenten in de totstandkoming (instrumentarium)
3.2 Ondersteuning bieden in tijd en/of middelen om de rol als goed opdrachtgever/bouwheer te
kunnen opnemen
3.3 Een ondersteunend kader dat brede scholen als opdrachtgevers/ bouwheren informeert en
sensibiliseert
4. Er wordt een ondersteunend kader voor het ontwerpen voor de brede school voorzien. De
ruimtelijke modellen en ruimtelijke thema’s vormen de basis voor het sensibiliseren rond de
ruimtelijke vertaling van de brede school.
5. De win-win op het vlak van ruimte nastreven op alle schaalniveaus (lokalen, gebouwen,
speelruimtes etc.), over de beleidsdomeinen en bestuurniveaus heen.
6. Het aspect beheer en exploitatie krijgt de nodige aandacht in brede scholen – zowel voor het
‘openstellen’ als het ‘samen leven’.
7. Een ondersteunend kader voor de realisatie van brede scholen op het vlak van gebouwen omvat
de afstemming en aanpassing van regelgeving die een optimale realisatie belemmeren.
8. Een stimulerend beleid om brede scholen te realiseren op het vlak van gebouwen vraagt een
helder en sturend instrumentarium naar financiering/subsidiëring (‘impuls’).
9. De Brede school kan gedijen in een kindvriendelijke buurt.
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INLEIDING TOT HET ONDERZOEK

“De brede school is geen gebouw, maar een aanpak.” (Studulski, 2007)
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SITUERING
Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) voerde dit onderzoek uit in kader van de
beheersovereenkomst 2011-2015, en meer bepaald voor het strategisch project 3: “Het Agentschap
doet concrete voorstellen om de brede school mogelijk te maken op het vlak van gebouwen”. Dit
strategisch project kadert in de strategische organisatiedoelstelling 2: “Het uitbouwen en onderhouden
van een onderwijsnet-, beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende samenwerking om te komen
tot een efficiënte realisatie en het optimaal gebruik van de onderwijsinfrastructuur, inclusief het
multifunctioneel gebruik”.(Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, 2011)
De integratie van de ruimtelijke vertaling van het ‘brede school’ concept in de beheersovereenkomst van
AGIOn sluit aan bij de beleidsintenties van de opeenvolgende ministers van Onderwijs en Vorming en bij
het concept van het ‘dynamisch netwerkonderwijs’ van de Vlaamse Regering:
“Met een stimulerend beleid wordt de school uitgebouwd tot een brede leefschool, een
school die ingebed is in de buurt en het sociaaleconomische weefstel; en die van daaruit
nauw samenwerkt met de samenleving, het verenigingsleven, de bedrijven, de social
profit en de overheidsinstellingen.” (De Vlaamse Regering, 2009)

PROBLEEMSTELLING
De brede school begint zijn ingang te kennen in het internationale en Vlaamse onderwijslandschap. De
vraag naar ruimtelijke vertaling dringt zich op. We stellen immers vast dat de ruimte waarbinnen
organisaties opereren en dingen proberen te verwezenlijken een sterke invloed heeft op de manier
waarop ze kunnen werken. We illustreren dit met een voorbeeld uit het leven gegrepen: een school in
een kansarme buurt wil moeders meer betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Hiervoor wil men
een praatochtend met moeders organiseren, zodat ze in contact kunnen komen met de school, maar ook
met elkaar. Het ideale tijdstip hiervoor blijkt wanneer ze de kinderen aan school afzetten. De lessen zijn
dan al begonnen. De school zal dus moeten beschikken over een extra ruimte die vrij gemaakt kan
worden om deze groep moeders te ontvangen, en waar ze zich welkom kunnen voelen.
Dit is maar één van de scenario’s van breder ruimtegebruik dat kan voortvloeien uit de brede school
aanpak. We stellen ons in dit onderzoek dus de vraag wat deze aanpak betekent voor de gebouwde
omgeving, en voor de (school)gebouwen waarin brede scholen zich bevinden. De kernvragen die hierbij
gesteld worden zijn:
x Welke invullingen van het concept brede school bestaan er, zowel in binnen- als buitenland?
x Wat is de ruimtelijke vertaling van de brede school? Welke modellen bestaan hiervoor?
x Welke rol spelen gebouwen, ruimtes, relaties tussen plaatsen in het verwezenlijken van de brede
school? In welke mate kan architectuur bijdragen tot het stimuleren van samenwerking, participatie
en de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren?
x Wat zijn de aandachtspunten die voortvloeien uit het brede school concept voor het beheer en het
onderhoud van de gebouwen?
x Langs welk traject verloopt idealiter de totstandkoming van een brede school op het vlak van
gebouwen?
x Welke aanbevelingen vloeien hieruit voort om te komen tot een stimulerend beleid?
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AANPAK VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoekswerk dat aan de basis van dit rapport ligt omvat een reeks activiteiten, die een antwoord
op bovenstaande onderzoeksvragen mogelijk moeten maken. Allereerst werd in een
literatuuronderzoek een geheel van relevante bronnen (bijvoorbeeld wetenschappelijke literatuur,
opiniestukken, praktijkboeken, websites) over het concept van de brede school geraadpleegd en
geanalyseerd. Het bronnenmateriaal is zeer divers van aard, aangezien het concept zowel een
theoretische als praktische basis heeft. Een ander aspect dat bijdraagt tot de diversiteit van het materiaal
is het feit dat verschillende landen het concept verschillend invullen.
Een tweede onderzoeksmethode was het bezoeken, documenteren, en analyseren van een reeks
casestudies, uit binnen- en buitenland. Deze zijn een belangrijke bron van informatie gebleken, en
worden beschouwd als onderliggende drager van het onderzoek. Hier hebben we ervoor gekozen om
zowel projecten die al gerealiseerd zijn, als projecten die nog in ontwerpfase zitten op te nemen in het
onderzoek. Hieruit werden de belangrijkste thema’s gedistilleerd die dan weer getoetst werden aan de
theoretische concepten die in het literatuuronderzoek tot uiting kwamen.
Een derde methode van dit onderzoek was de bevraging van relevante actoren, belanghebbenden en
spelers over het thema van de brede school. Dit werd aangevuld met de deelname aan relevante
studiedagen en seminaries.
Een overzicht van alle activiteiten (bezoeken, studiedagen en interviews) is opgenomen in bijlage 0.1.
Naast de activiteiten die opgenomen waren in de planning van het onderzoek, participeert AGIOn ook
aan de Projectgroep Brede School. Deze projectgroep is in het leven geroepen ter uitvoering van het
beleid van minister van Onderwijs en Vorming Pascal Smet. In de projectgroep zijn vertegenwoordigd:
het kabinet Onderwijs en Jeugd, het kabinet Sport, het departement Onderwijs en Vorming, Agodi,
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Steunpunt Diversiteit en Leren,
departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), Vlaamse Gemeenschapscommissie, Bloso, VVSG,
Kind en Gezin, en AGIOn.

INHOUD VAN HET ONDERZOEKSRAPPORT
Zoals al werd aangegeven in het stukje over de aanpak van het onderzoek, hebben we voor dit
onderzoek een combinatie van bronmateriaal gebruikt: enerzijds relevante literatuur, en anderzijds een
pakket informatie van op het terrein, zowel uit binnen- en buitenland. Er is vanzelfsprekend een sterke
wisselwerking tussen deze verschillende types bronmateriaal. Het casestudymateriaal is verwerkt in het
onderzoeksrapport, ter illustratie van de gemaakte analyses en conclusies.
Het onderzoeksrapport bestaat uit 5 delen. In Deel 1 ‘Brede school als concept in binnen- en
buitenland’ gaan we na wat de brede school in verschillende landen inhoudt. We kijken hiervoor naar de
onderbouwende principes, en de invulling die het krijgt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Denemarken en Vlaanderen. Bij deze lezing kijken we vooral naar de aspecten in de
verschillende contexten die betrekking hebben tot de ruimtelijke vertaling. Deel 2 ‘Brede school en
ruimte’ is de kern van dit onderzoek. In dit deel bespreken we de ruimtelijke vertaling van het concept
vanuit een typologisch perspectief en distilleren we een reeks ruimtelijke thema’s die terugkeren. In Deel
3 ‘Totstandkoming’ schetsen we de kernaspecten rond de totstandkoming van de brede school als
ruimte. Het bouwen, verbouwen, aanpassen van de ruimte voor brede schooldoeleinden vraagt extra
aandacht naar bouwheerschap, de rol van de architect, ontwerpen, enzovoort. In Deel 4 ‘Beheer en
exploitatie’ wordt de aanzet gegeven naar een aantal aspecten die essentieel zijn voor het welslagen
van de brede school op het vlak van beheer en exploitatie. Tenslotte komen we in Deel 5 ‘Voorstellen’
tot een aantal voorstellen die de realisatie van de brede school op vlak van ruimte moeten ondersteunen.
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DANKWOORD
We willen allereerst de brede scholen bedanken die hun deuren voor ons hebben opengezet, en met ons
hun ervaringen hebben gedeeld. Ook medewerkers bij Vlaamse steden en gemeenten, bevlogen
directeurs, onze contactpersonen bij de verschillende agentschappen en diensten, beleidsmedewerkers
en koepelorganisaties droegen hun steentje bij. Job van Velzen en zijn collega’s van het Landelijk
Steunpunt Brede school en het Netwerkbureau Kinderopvang zijn we erkentelijk voor hun introductie tot
de Nederlandse situatie. Ine van Liempd en Kirsten Nohr van Akta beantwoordden onze vele vragen rond
de situatie in Nederland en Denemarken. De medewerkers van het Steunpunt Diversiteit en Leren
(voormalig Steunpunt Gelijke Onderwijskansen) hielpen ons licht te werpen op de Vlaamse context en de
realisaties en ervaringen hier. De Projectgroep Brede School was een dankbaar platform voor het
aanreiken van goede praktijken en input rond de regelgeving in de verschillende beleidsdomeinen.
Binnen AGIOn, zijn we Anne De Meulemeester erkentelijk voor haar opbouwende kritiek en reflecties.
Verschillende collega’s droegen direct en indirect bij tot de opmaak van dit rapport. We zijn in het
bijzonder Geert Leemans dankbaar voor de veelvuldige input en inhoudelijke begeleiding, Tom De Smidt
voor de grafische toets, Patrick Christiaen en Jo Van Duyse voor de juridische input, Patrick Scheir voor
de procedurele check-up en Karolien Moniquet en Nick Spriet voor het nazicht van de teksten.
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DE VLAAMSE REGERING 2009. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende,
duurzame, en warme samenleving. Brussel.
STUDULSKI, F. 2007. Van visie naar vorm. Samen een brede school ontwerpen, Amsterdam, SWP Amsterdam.
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DEEL 1: BREDE SCHOOL ALS CONCEPT IN BINNEN- EN BUITENLAND

"And so we have to think of education as a shared responsibility, not just
teachers, not just principals but parents, school boards, superintendents,
states. We have to look at what everyone's doing to give every single child a
chance to be successful." (Arne Duncan, US Secretary of Education)

INLEIDING
Onderwijs en maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatschappelijke veranderingen
dringen door tot in de klas en hebben een impact op het onderwijs. Daarom zijn scholen tot op zekere
hoogte steeds een afspiegeling van de wereld rondom. Omgekeerd echter hebben scholen ook een
belangrijke rol als ‘oefenruimte’ voor de maatschappij in het klein. Wat er op school gebeurt, hoe men er
leert omgaan met elkaar, met gezag, met verschil en het anders-zijn, heeft een substantiële impact op de
opgroeiende kinderen, jongeren en hun ouders, en bij uitbreiding ook op de ‘wereld rondom’.
De maatschappelijke en pedagogische uitdagingen waar scholen voor staan zijn dus complex, en in
sommige contexten ook moeilijk en ongekend. Toch verwacht de maatschappij dat het onderwijs een
zinvol antwoord formuleert op die uitdagingen, en dat het onderwijs een voortrekkersrol speelt in het
omgaan met maatschappelijke veranderingen. Scholen ervaren echter soms dat deze veranderingen hun
‘boekje te buiten gaan’. Problemen als armoede, taalachterstand, leerstoornissen, diversiteit, de vraag
naar kinderopvang, zinvolle vrijetijdsbesteding, schoolmoeheid zorgen er soms voor dat scholen zich
overladen voelen.
Scholen en andere partijen die gericht zijn op het welzijn van kinderen en jongeren moeten samen
zoeken naar effectieve en zinvolle modellen om hier mee om te gaan. Dit is het kader waarbinnen we de
opmars van de brede school moeten zien. De brede school probeert een antwoord te bieden op een
veelheid aan maatschappelijke uitdagingen en onderwijskundige vernieuwingen. Velen stellen trouwens
dat dé brede school niet in een eenduidige definitie te gieten valt, en men daarom spreekt van de brede
school als een concept, een aanpak of een model. Bij het naast elkaar leggen van enkele beschrijvingen
en definities, blijkt er toch consensus te bestaan over een aantal ‘basisprincipes’ die gemeenschappelijk
zijn voor de brede scholen. Op deze thema’s gaan we dieper in in het 1ste punt van dit hoofdstuk.
In het buitenland zien we de toepassing van het brede school concept al langer gerealiseerd. De
buitenlandse voorbeelden zijn dan ook vaak voorlopers op het vlak van de realisatie van brede scholen of
verwante initiatieven. Hoewel er wezenlijke verschillen zijn, afhankelijk van de institutionele en culturele
context, kan men toch vaststellen dat men in alle contexten op zoek gaat naar een andere manier van
werken met en rond kinderen en jongeren, door het leggen van andersoortige verbindingen (of integratie)
tussen onderwijs en de ruimere omgeving, vrije tijd en kinderopvang. We bekijken de situaties in de
Verenigde Staten, Engeland, Nederland en Denemarken in meer detail in punt 2. Hierbij stellen we ons
ook concreet de vraag naar de initiatieven rond de ruimtelijke vertaling van de brede school.
Het begrip ‘brede school’ begint ook in Vlaanderen zijn ingang te kennen. Via de proeftuinen1,
stimuleringsfondsen van steden en gemeenten, flankerend onderwijsbeleid, jeugdwerk, en
cultuurparticipatie of sport na school zien we dat scholen zich samen met andere actoren expliciet
scharen achter die aanpak, en het aangepast aan hun lokale context in de praktijk brengen. We schetsen
deze initiatieven kort in punt 3.

1

De proeftuinen Brede School zijn opgestart in 2006 op initiatief van Vlaams Minister van Onderwijs, Vorming en Werk Frank
Vandenbroucke in samenwerking met ministers van Cultuur, Jeugd en Sport en van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De 17
geselecteerde proefprojecten moesten toelaten een betere kijk te krijgen op het potentieel van het brede school in Vlaanderen en
Brussel. De looptijd van de projecten was van 2006-2009, en ze werden inhoudelijk opgevolgd door het Steunpunt Gelijke
Onderwijskansen (GOK). Het Steunpunt publiceerde naar aanleiding van de proeftuinen een eindrapport en formuleerde in
december 2008 beleidsaanbevelingen.
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1. BREDE SCHOOL ALS CONCEPT
1.1

Brede school en maatschappelijke tendensen

De samenwerking tussen verschillende sectoren, en de vermenging van verschillende functies in
gebouwen is allesbehalve een nieuw fenomeen. Tot voor de 19de eeuw zagen we bijvoorbeeld vaak een
sterke functionele verwevenheid tussen onderwijs, parochiewerk, gemeenschapsactiviteiten of muzikale
activiteiten, zowel in werking als in gebouwen. Deze functies liepen allemaal in elkaar over. Het is pas
vanaf de 19de eeuw dat verschillende wetgevingen en regelingen tot een toenemende segregatie van
het onderwijs en haar omgeving hebben geleid. Het onderwijs plooide zo voor een stuk op zichzelf
terug en werd een apart maatschappelijk instituut.
Door de school los te maken van zijn omgeving kon de kennisverwerving beter georganiseerd worden en
kon van het onderwijs een zaak van publiek belang worden gemaakt. Maar juist die losmaking heeft ook
gezorgd voor een verregaande afscheiding tussen scholen onderling, tussen de school en de buurt,
tussen school en beroepswereld, en tussen de schooltijd en de vrije tijd (Van Den Driessche, 2007:3). We
stellen vast dat deze afscheiding zich tot op heden heeft doorgezet. De doorgedreven specialisatie en
arbeidsverdeling die kenmerkend is voor de industrialisatie van onze Westerse samenleving lijkt zich ook
vandaag nog te manifesteren in de opvoeding en het onderwijs. Kinderen krijgen zorg, onderwijs en
opvang in aparte omgevingen die van elkaar afgescheiden zijn (Studulski and i.s.m. Klankbordgroep
integraal kindcentrum, 2010:3).
Concepten zoals de ‘brede school’ of de ‘open school’ echter, hebben recent hun intrede gedaan om de
segregatie tussen de school en zijn omgeving tegen te gaan. In plaats van zich af te scheiden willen
dergelijke initiatieven juist een hernieuwde integratie tussen onderwijs en maatschappij
bewerkstellingen. Velen zien in de brede school dan ook een kans om onderwijs en maatschappelijke
doelstellingen opnieuw op elkaar af te stemmen, en een antwoord te bieden op recente maatschappelijke
uitdagingen.
Maar welke zijn dan die maatschappelijke uitdagingen waar de brede school op inspeelt? Pirard et al.
(2004) sommen er enkele op, zoals: “de toename aan diversiteit, de veranderende waarden en normen,
de secularisatie, de individualisering, de verandering van het gezinsmodel door de opmars van de
tweeverdieners, de toegenomen mobiliteit, een kritische houding ten aanzien van het gezag, de
democratisering en daardoor een behoefte aan participatie, enzovoort.” (Pirard et al., 2004:1).
Ernalsteen et al. (2008) stellen dat brede scholen ontstaan waar het onderwijs alleen tekort lijkt te
schieten in het beantwoorden van de maatschappelijke vragen die erop afkomen. Hierbij kan het gaan
om het tegengaan van sociale ongelijkheid, het bevorderen van sociale cohesie, leerlingen leren omgaan
met agressie en geweld, compenseren voor leemten in de gezinsopvoeding of leerlingen opvoeden tot
milieubewuste en gezonde burgers (Ernalsteen et al., 2008). De brede school speelt in dit verband
impliciet in op een maatschappelijke tendens van ‘herverdeling’ van taken tussen school en andere
opvoedingsmilieus, waarbij het gezin als eerste opvoedingsmilieu onder druk komt te staan.
Het letterlijk en figuurlijk openen van de schoolpoorten lijkt dus steeds meer aan de orde. Het isolement
van school tegenover maatschappij is niet langer haalbaar noch gewenst, ook vanuit een visie op
stedelijkheid. Verschaffel (2009) spreekt in dit verband over de school als een soort tussenwereld tussen
de thuissituatie van het kind en de ‘grote’, ‘anonieme’ samenleving. Daarom is het niet langer houdbaar
om van de school een besloten eenheid te maken. Als tussenwereld moet er iets van de heterogeniteit
van de buitenwereld binnensijpelen: “Je kan niet meer ’s morgens om acht uur de schoolpoort openen om
ze ’s avonds om vijf uur weer te sluiten.” (Verschaffel in: Vlaams Bouwmeester, 2009:25-26). Ook
Lamote, directeur van een Centrum Deeltijds Onderwijs, stelt scherp dat onderwijsinstellingen meer en
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meer naar een eiland evolueren, wat tot gevolg heeft dat schoolgebouwen voor 60% van de tijd leeg
staan. Een verkwisting van publieke ruimte volgens hem (Lamote, 2010). Dit openen naar de omgeving
/ buurt komt niet alleen de buurt ten goede, maar ook het onderwijs zelf. De kwaliteit van hedendaags
onderwijs wordt immers voor een groot stuk mee bepaald door de relatie die de school aangaat met de
lokale gemeenschap. Deze gemeenschap is de plek waar de leerlingen later hun vaardigheden zullen
moeten inzetten (Lathouwers and Van Heddegem, 2008:116,166).

1.2

Brede school en pedagogische tendensen

Naast de invloed van maatschappelijke tendensen, zien we ook binnen het onderwijs zelf een aantal
evoluties die een stimulans geven aan de ontwikkeling van de brede school idee. Meer in het bijzonder
hebben we het hier over het competentiegericht onderwijs, de idee van meervoudige intelligenties en het
levenslang en levensbreed leren.2
1.2.1

Competentiegericht onderwijs

Vanuit de vaststelling dat de maatschappij snel veranderend is, en dat jongeren niet enkel ‘kennis’ op
zich zullen nodig hebben om zich waar te maken in het leven, heeft de laatste jaren het
competentiegericht onderwijs opgang gemaakt. Competentiegericht onderwijs is onderwijs toegespitst
op het verwerven van een geïntegreerd en toepasbaar geheel van kennis, vaardigheden en attitudes.
Van Oenen et al. (2005) stellen dat in de huidige samenleving kinderen niet zozeer voordeel ondervinden
bij het reproduceren van geïsoleerde stukjes leerstof, maar dat men de nodige competenties moet
verwerven om te bepalen welke soort kennis, vaardigheden en attitudes van pas komen in verschillende
levenssituaties (van Oenen et al., 2005).
Competentiegericht onderwijs kan niet louter via kennisoverdracht vorm krijgen, maar wel via een variatie
aan manieren van lesgeven en werken. Een verschuiving van ‘onderwijzen’ naar ‘leren’ vindt plaats, en
meer bepaald naar het ‘leren leren’. Lathouwers en Van Heddegem wijzen op de noodzaak om ons aan
te passen aan steeds nieuwe werk- en leefomstandigheden. Het hedendaags onderwijs moet zich
daarom meer richten op het plezier van het leren en minder op het opstapelen van zoveel mogelijk
kennis. Het ‘leren leren’ wordt daarbij bevorderd door een actief leerproces, dat de interesse van kinderen
wekt en het leren verbindt met de werkelijkheid, het ‘echte leven’ (Lathouwers and Van Heddegem,
2008:28).
1.2.2

Meervoudige intelligenties

Een andere onderwijskundige evolutie is er gekomen vanuit het besef dat mensen op verschillende
manieren ‘intelligent’ zijn. De psycholoog Howard Gardner (1989)3 heeft de basis gelegd rond het
concept van ‘meervoudige intelligenties’. Hij onderscheidt zeven verschillende ontwikkelingsgebieden
(later aangevuld tot acht), als een didactische kapstok, waarnaar men kan teruggrijpen om de interesse
van de kinderen op te wekken en hun succeservaringen te bieden.
Deze acht ‘intelligenties’ of ontwikkelingsgebieden zijn:

2

Andere publicaties zijn hier al dieper op in gegaan, en het schiet het doel van dit onderzoek voorbij om hier een diepgaande
analyse van te maken. In het kader van dit rapport volstaat een bondige beschrijving. Mogelijke lectuur: PIRARD, F., RUELENS, L.
& NICAISE, I. 2004. Naar een brede school in Vlaanderen? , Leuven, Katholieke Universiteit Leuven. Hoger instituut voor de arbeid.
; CLAES, K., CLAUW, K., HARGREAVES, S., VANDENABEELE, I. & VAN GEETSOM, N. 2008. De Randvoorwaarden van een
brede school in Vlaanderen. Master Interdisciplinair Project, Universiteit van Antwerpen.; JOOS, A., ERNALSTEEN, V., ENGELS,
M. & MORREEL, E. 2010a. De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. Gent: Steunpunt Diversiteit en Leren.; en
JOOS, A. & ERNALSTEEN, V. 2010. Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit en Leren.
3
Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Multiple intelligences go to school: Educational implications of the theory of multiple intelligences.
Educational Researcher, 18(8), 4-9.
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x Verbaal-linguïstische intelligentie (taal: poëzie, spelling,
lezen, verhalen)
x Logisch-mathematische intelligentie (logisch denken,
cijfers, experimenteren)
x Visueel-ruimtelijke intelligentie (tekenen, schilderen,
architectuur, vormgeven)
x Muzikaal-ritmische intelligentie (muziek luisteren en
maken, componeren, herkennen)
x Lichamelijke-kinetische
intelligentie
(lichamelijke
inspanning, knutselen, toneel, dans)
x Interpersoonlijke intelligentie (zorgen voor mensen,
vrienden, leiding geven)
x Intrapersoonlijke intelligentie (eigen gevoelens, dromen,
alleen zijn, fantasieën)
x Naturalistische intelligentie (dieren, planten, verzamelen,
ordenen, natuurverschijnselen)

Meervoudige Intelligenties,
c2workshop.typepad.com

Uit onderzoek blijkt dat de theorie van meervoudige intelligenties ook aansluit bij wat onderwijzers
dagdagelijks ervaren: studenten denken en leren in een veelvoud van manieren (Kornhaber, 2001: 267).
Het concept van meervoudige intelligenties biedt dan ook een geschikt denkkader voor leerkrachten om
hun activiteiten te organiseren en erop te reflecteren. Dit soort reflecties hebben ertoe geleid dat vele
onderwijzers nieuwe aanpakken van lesgeven hebben ontwikkeld.4
1.2.3

Levenslang, levensbreed en levensecht leren

Het levenslang leren is gestoeld op het principe dat mensen van geboorte tot overlijden leren, en dat dit
dus geen eindig proces is dat stopt als men de schoolbanken verlaat. Baert (2000,2004) definieert het
levenslang leren dan ook als “het continue proces waarbij personen en organisaties de nodige kennis,
vaardigheden en attitudes verwerven om hun professionele, sociale en culturele taken in een snel
veranderende samenleving beter aan te kunnen en zich ook kritisch, zingevend en verantwoordelijk
tegenover dit geheel te kunnen opstellen.” (Baert et al. in: Socius, 2005:7). De rol van de brede school in
het levenslang leren kan erin bestaan om verschillende doelgroepen te integreren in het leerproces, en
het ‘van elkaar leren’ te faciliteren.
Het levensbreed leren impliceert dat er overal geleerd wordt: thuis, onderweg, in de sportclub, tijdens
een cursus, tijdens een toneelvoorstelling of een avondje stappen. Levensbreed leren heeft ook
betrekking op alle thema’s en levensdomeinen die in een mensenleven kunnen voorkomen: intieme
relatie(s), gezondheid, inkomen en arbeid, leefklimaat of religie en zingeving (Socius, 2005).
Een van de manieren om competentiegericht onderwijs te realiseren wordt het ‘levensecht leren’
genoemd. Het aanbieden van ‘levensechte’ contexten wordt steeds meer beschouwd als een waardevolle
manier om leren te stimuleren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) definieert dit levensecht leren als
“leren binnen een complexe samenhang van competenties (competentie als samenspel van kennis,
vaardigheden en attitudes) in een concrete maatschappelijke context.” (NJI in: Joos et al., 2010b).
Levensecht leren is met andere woorden een methode waarbij men het leren laat aansluiten bij situaties
die zoveel mogelijk recht uit het leven gegrepen zijn en zich dus ook in de dagelijkse realiteit voordoen.
Hierbij kan het zich bijvoorbeeld richten op het gebruik van levensechte materialen, projecten die nauw
aansluiten bij de dagelijkse ervaring van leerlingen of leren op levensechte plaatsen.

4

Kornhaber, M. L. (2001) 'Howard Gardner' in J. A. Palmer (ed.) Fifty Modern Thinkers on Education. From Piaget to the present,
London: Routledge. op http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm .
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1.3

Wat is een brede school?

1.3.1

Algemeen

Hierboven haalden we reeds aan dat de brede school zowel inspeelt op maatschappelijke veranderingen
als op de pedagogische evoluties. Het is dus een middel, en geen doel op zich, om onderwijseigen en
maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Luc Lamote, Directeur van het Centrum Leren en Werken en
Brede school Het Keerpunt, verwoordt dit treffend als hij zegt: “Uiteindelijk is het de opdracht van de
school om jongeren te begeleiden tot sociale vaardigheden en een aantal tools aan te reiken (…). En
daarbij helpt de ‘brede school’: leerlingen komen andere mensen tegen op de speelplaats, zij leren al
doende met twee woorden spreken en ontdekken normen en rituelen die tussen volwassenen gehanteerd
worden. Speelplaats en gebouw zijn meer dan ‘school’ – ze zijn deel van de buurt.” (Lamote, April
2010:2).
De brede school is geen ‘school’ in de traditionele betekenis. Het is een duurzame (structurele)
samenwerking tussen instellingen uit verschillende maatschappelijke sectoren om in te spelen op
maatschappelijke uitdagingen, die algemeen kunnen zijn, maar ook eigen aan een specifieke lokale
context. Voorbeelden hiervan zijn: kinderen en jongeren ondersteuning bieden bij problemen, hen
begeleiden bij de ontwikkeling van competenties, samen met de buurt en ouders een krachtig
opvoedingsmilieu ontwikkelen of multidimensionele ontwikkeling stimuleren.
De brede school is dus een samenwerkingsverband dat een netwerk van zorg, opvoeden, leren en
ondersteuning rond kinderen en jongeren wil opzetten, telkens met het uiteindelijk doel om hen maximale
ontwikkelingskansen te bieden. Opvallend hierbij is dat het concept lijkt te schipperen tussen twee
gelijklopende tendensen. Aan de ene kant bestaat er een nood aan het versterken of herdefiniëren van
het ‘collectieve’, met name de cohesie en samenhorigheid in een buurt of lokale gemeenschap. Aan de
andere kant echter zien we dat de ondersteuning van kinderen en jongeren in de brede school ook
rekening houdt met de belangen van het individu en een ‘begeleiding op maat’ wil aanbieden. Dit zien we
bijvoorbeeld terug in het werken rond gelijke onderwijskansen in de brede school.
Specifiek voor wat de samenwerkingsverbanden in een brede school betreft, stellen we vast dat één of
meerdere scholen er deel van kunnen uitmaken, al dan niet als spil van een ruimer netwerk van
maatschappelijke actoren. In onderstaande figuren 1 en 2 staat dit schematisch weergegeven. Figuur 1
illustreert een netwerk van actoren met de school in het centrum, terwijl Figuur 2 een netwerk van actoren
voorstelt met verschillende scholen.

Een brede school met een school als spil van de werking.
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1.3.2

‘Breed’ in meerdere betekenissen

Hierboven haalden we reeds aan dat de brede school geen school is in de traditionele betekenis van het
woord, maar te omschrijven valt als een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren dat gericht
is op de maximale ondersteuning van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Het ‘breed’ in
brede school valt dan op verschillende manieren te interpreteren. Deze ruime interpretatie van het woord
‘breed’ laat aan concrete projecten ook toe om ‘hun’ brede school ook zo breed in te vullen als ze zelf
willen. Enigszins richtinggevend hierbij zijn de interpretaties die Pirard et al. aanhalen (Pirard et al.,
2004:207):
x Breed kan verwijzen naar een breed spectrum van opvoedingsdimensies, met het oog op een
evenwichtige ontplooiing voor elk kind (cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek, creatief, etc.). het is
ook gerelateerd aan het ‘levensbreed leren’.
x Het slaat op het begrip ‘brede zorg’, weerspiegeld in een breed aanbod van diensten die zowel
materieel, recreatief of welzijnsgebonden kunnen zijn.
x Het heeft betrekking op het samenbrengen van een brede gemeenschap rond de school, waarbij
niet alleen kinderen maar ook ouders als doelgroep worden benaderd.
x ‘Breed’ kan ook ‘breed-in-de-tijd’ zijn, waarbij de overgang van het ene onderwijsniveau naar het
andere voor kinderen zo vlot mogelijk wordt gemaakt en de door leerkrachten opgebouwde kennis
over kinderen wordt doorgegeven (de ‘doorgaande’ lijn).
x een breed tijdvenster als focus voor opvoeding (de zorg van de school beperkt zich niet tot de
klassieke lestijden, maar spreidt zich uit over schooltijd en vrije tijd; cfr. de verlengde schooldag,
dagarrangementen).
Naast bovenstaande betekenissen moet ‘breed’ echter ook opgevat worden in de zin van een brede
betrokkenheid van sectoren. Pirard et al. (2004) waarschuwden reeds dat de ogen niet alleen naar het
onderwijs gericht kunnen zijn voor de oplossing van allerlei maatschappelijke, persoons- en
gezinsgebonden problemen. Die oplossingen kunnen wel groeien uit het onderwijs of door het onderwijs
aangebracht worden, maar een school kan niet alleen voor een enige en zaligmakende oplossing zorgen,
en dit is ook niet wenselijk.
Als de nieuwe uitdagingen waarmee scholen vandaag geconfronteerd worden meerdere dimensies
hebben, dan moet ook het antwoord erop multidimensionaal zijn. Een structurele samenwerking tussen
de school en verschillende maatschappelijke actoren lijkt dan ook een belangrijke voorwaarde voor een
duurzame oplossing voor de complexe problemen waarmee scholen te maken krijgen.
1.3.3

(levensecht) leren binnen een brede school

Het hierboven beschreven ‘levensecht leren’ is van een bijzondere betekenis voor de brede school
aanpak en meer bepaald voor de ruimtelijke invulling ervan. “De verbinding tussen buiten- en
binnenschools leren is immers het handelskenmerk van Brede School.” (Joos et al., 2010b:9).
In de Verenigde Staten heeft men een overkoepelend concept voor het levensecht leren ontwikkeld. Met
name gaat het hier om ‘place- and community based education’. Dit concept wil het leerproces sterker
gaan wortelen in de lokale context. Met deze context wordt dan de unieke geschiedenis, omgeving,
cultuur, economie, literatuur en artistieke expressie die eigen is aan een bepaalde plaats bedoeld. Placeand community based education komt er dus op neer dat de lokale gemeenschap een context voor het
leren aanbiedt, waarbij leerlingen zich specifiek richten op de lokale noden en de gemeenschap op haar
beurt het leren ondersteunt. Het is een methodiek die voor alle studieonderwerpen en disciplines kan
toegepast worden, en gaat in die zin bijvoorbeeld verder dan ‘milieueducatie’. Place- and community
based education wil een brug slaan tussen het klaslokaal en de leefomgeving van studenten zodat hun
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leerproces natuurlijker en betekenisvoller wordt. De impact van dit onderwijsconcept is dat mensen uit de
lokale gemeenschap een rol krijgen in het onderwijs van kinderen en jongeren, en dat de relatie tussen
de school en het sociaal leven dat de school omringt wijzigt. (Smith and Sobel, 2010)
Een gelijkaardige visie vinden we ook terug in het denken over de brede school in Vlaanderen. Het
Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (GOK) en Steunpunt Diversiteit en Leren omschrijven het ‘leren’ in
een brede school’ als het opdoen van gevarieerde ervaringen in complexe samenhang, actief en
interactief, in voortdurende uitwisseling met de omgeving (Joos et al., 2010b:3,9). In Antwerpen
bijvoorbeeld wordt er in het kader van de brede school gestreefd naar “een krachtige en veelzijdige leeren leefomgeving die maximaal de leerkansen aangrijpt die ontstaan in de veelheid van stedelijke
contexten” (Afdeling algemeen onderwijsbeleid, 2009:7). Hierbij wordt de leefwereld van de jongeren en
de omgeving als uitgangspunt genomen. Doordat deze leefwereld zo sterk plaats- en tijdsgebonden is
kan er trouwens ook geen uniform model voor de Antwerpse brede school naar voren geschoven worden.
Ook in Gent staat de wisselwerking tussen binnen- en buitenschools leren centraal in de invulling van hun
brede school concept. Enerzijds worden de kennis en vaardigheden die een school aan kinderen wil
meegeven versterkt door de ervaringen die kinderen buitenschools opdoen, maar anderzijds is het ook zo
dat de ideeën, kennis en vaardigheden die kinderen buitenschools ervaren het leerproces in de school
kunnen voeden. Dit heen-en-weer verkeer maakt expliciet deel uit van de Gentse benadering van de
Brede School (Lecoutere, 2009, 2010).
Enkele voorbeelden:
Wijkreporters: jongeren en buurtbewoners maken in samenwerking met een sociaalartistieke vereniging filmpjes over hoe zij de buurt zien en wat het voor hen betekent. Eén
jongere - een politiek vluchteling - maakt bijvoorbeeld een filmpje om zijn oma in zijn land
herkomst te tonen waar hij nu woont, hoe het daar is voor hem. Een filmmaker-buurtbewoner
die Arabische kaligrafie kent werkt ook samen met de lokale seniorenwerking. Deze filmpjes
worden tijdens gezamenlijke feestelijkheden getoond in de bibliotheek en het buurthuis.
(Joos et al., 2010b)
Het KTA Dendermonde, de VDAB en de Stedelijke Dienst voor Opvanggezinnen
slaan de handen in elkaar om te werken aan een versterking en uitbreiding van de
kinderopvang. Men stelt vast dat te weinig leerlingen Kindzorg daadwerkelijk in de sector
aan de slag gaan, en dat de nood aan kinderopvang (zowel langdurig als occasioneel) groot
is. Er wordt samen een project uit de grond gestampt om een nieuwe locatie voor
kinderopvang te openen, dat tegelijkertijd dienst kan doen als stageplaats voor de leerlingen.
De leerlingen Kindzorg en Sociaal Technische wetenschappen plannen de inrichting van de
locatie. Leerlingen Hout en Bouw worden ingeschakeld in de realisatie ervan. Over de
opleidingen heen werken leerlingen samen aan de realisatie en opening van deze
‘levensechte’ kinderopvanglocatie, vanuit een reële verantwoordelijkheid voor het slagen
ervan. De motivatie bij de leerlingen is groot: ‘Want iets dat zal gebruikt worden betekent
voor de leerlingen meer dan een muurtje metselen dat een half uur nadien weer wordt
afgebroken’.(Joos et al., 2010b) en www.ond.vlaanderen.be/bredeschool
In het brede school proefproject ‘Nieuw Gent’ werken twee basisscholen (stedelijk en
vrij net) met kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en -organisaties samen aan de
uitbouw van een buurtnetwerk en kunst en meertaligheid op school. De relatie tussen
scholen en de buurt wordt versterkt door beide dichter bij elkaar te brengen. Concreet
gebeurt dit onder andere door het ‘Blokje om’ kunstproject, waarbij leerlingen hun ‘plek’ in de
buurt (een pad voor voetgangers, een flatgebouw Aurora, het frietkot, de wasserette, een
grasplein tussen de appartementsblokken, stenen zetels) als inspiratie nemen om te
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verbeelden via bijvoorbeeld film, dans, kleiwerk en muziek. Dit werd begeleid door de
Projectgroep Nieuw Gent van ‘Werken aan Onderwijs, Cultuur en Kunst (WOCK). De
resultaten werden getoond aan leerkrachten, ouders en de buurtbewoners op een
gemeenschappelijk toonmoment. Afsluiter was een wandeling langs alle plekjes in de buurt.
Volgens
één
van
de
directies
het
beste
‘brede
school’
moment.
www.ond.vlaanderen.be/bredeschool
Wat zijn tenslotte de ruimtelijke gevolgen van dit levensecht leren in de brede school? We kunnen
vaststellen dat er een verschuiving van de ‘plaats van het leren’ plaatsvindt. Smith en Sobel formuleren
dit als volgt: “agencies and work-places become potential sites for student learning, and adults who
possess expertise in a multiplicity of areas can be invited to share their knowledge and skills with young
people as well as their peers.” (Smith and Sobel, 2010:23). Buitenschoolse plaatsen maken deel uit van
de plaatsen van het leren.
In die zin spreekt men van een ‘brede leer- en leefomgeving’, waar het begrip ‘omgeving’ ruim
geïnterpreteerd moet worden. School, speelplaats en schooltuin, buurt, straat, park en bos, museum en
theater of de bedrijfswereld maken allen deel uit van de deze ’leer- en leefomgeving’, waarbij
verschillende actoren sterk betrokken zijn op het proces van het leren.
Het gaat om het besef dat kinderen en jongeren altijd en overal ontwikkelen en leren, en dat men al
spelend leert en al lerend speelt. Kinderen hebben hierbij een variatie aan omgevingen nodig, die hen
uitdagen om te spelen en te ontdekken. Hierdoor komen we dus tot de vaststelling dat ook
buitenschoolse omgevingen bijdragen tot het creëren van een krachtige leeromgeving die kinderen en
jongeren nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen.
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2. BREDE SCHOOLCONCEPT IN EEN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
We kunnen er niet omheen dat de organisatorische en ruimtelijke invulling van het brede school concept
een uitgesproken lokaal verhaal is. Hiermee bedoelen we het niveau van een specifieke school, een wijk
of buurt. Maar ook het niveau van een gemeente of een stad spelen een belangrijke rol in het voeren van
een brede school beleid. Dit wordt het meso-lokale niveau genoemd. Hoewel de brede school een lokaal
verhaal blijkt te zijn, zien we dat in verschillende landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Denemarken of België (Vlaanderen) toch andere accenten worden gelegd.
In onderstaande tekst nemen we de situatie in enkele landen onder de loep. Hierbij gaan we op zoek
naar de inhoud die gegeven wordt aan het brede school concept, we bekijken de rol die het
(overheids)beleid speelt in het verwezenlijken van die ambities en gaan tenslotte na hoe de brede school
in die verschillende landen ook ruimtelijk wordt benaderd. Tot slot proberen we de verschillende landelijke
aanpakken te vergelijken en een aantal relevante conclusies voor de Vlaamse context te trekken.

2.1

Verenigde Staten: de ‘Community Schools’

2.1.1

Inhoudelijke aspecten

In de Verenigde Staten zien we sinds enkele decennia de opmars van de Community Schools. Initieel
vooral in de grootsteden, met Chicago en New York als koplopers, maar nu ook steeds meer in
middelgrote en kleinere gemeenschappen.
De Community School aanpak vertrekt vanuit de ambitie om de gemeenschap actief te betrekken bij het
schoolgebeuren. Ze probeert ook oplossingen te bieden voor de ‘externe sociale problemen’ die
leerlingen en families hebben zodat leerlingen optimaal kunnen presteren. De Community School wordt
naar voren geschoven als een krachtig model om de leerprestaties van leerlingen, en in het bijzonder
deze binnen de zogenaamde ‘low-performing schools’ op te krikken (Butler, 2010). De Community
Schools zijn daarbij voornamelijk op samenwerking gericht (‘partnership-driven’).
Het beleid rond Community Schools wordt op de niveaus van steden, gemeenten en scholen vorm
gegeven. De federale overheid kan wel richting geven en start ook speciale federale progamma’s op ter
ondersteuning. In die optiek wordt het concept van de Community school momenteel mee gedragen door
de Obama-administratie. In een interview over de hervormingen in het onderwijs stelt Arne Duncan, US
Secretaris van Onderwijs dat het onderwijzen van kinderen en jongeren moet vertrekken vanuit een
gedeelde verantwoordelijkheid: “And so we have to think of education as a shared responsibility, not just
teachers, not just principals but parents, school boards, superintendents, states. We have to look at what
everyone's doing to give every single child a chance to be successful.”5
De Coalition for Community Schools, een afdeling van het Institute for Educational Leadership is een
netwerkorganisatie die zich richt op de ondersteuning van en de uitwisseling tussen community schools.
De leden van deze organisatie komen uit verschillende beleidsdomeinen, werken op verschillende
niveaus en vormen verschillende types van organisaties. In hun beschrijving van wat een ‘community
school’ is, benadrukken ze de dubbele betekenis van het concept: een community school is volgens de
coalition tegelijk een plaats en een geheel van samenwerkingsverbanden tussen de school en andere
partners binnen een lokale gemeenschap. Doordat de community school zich tegelijkertijd richt op
gezondheids-, sociale en onderwijsproblematieken denkt men een impuls te kunnen geven aan het leren,
het familieleven en de lokale gemeenschap. Zo worden scholen het centrum van een gemeenschap
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waarbij ze voor iedereen openstaan en functioneren als sociale knooppunten die ten dienste staan van
leerlingen, gezinnen en buurtbewoners.
Typerend voor de community school is dat ze op elke plek anders kan zijn, maar volgens de coalition
moet elke community school toch een aantal specifieke kwaliteiten hebben (Coalition for Community
Schools, z.j.:2-3):
x Community School moet een open school zijn voor studenten, families en de gemeenschap, en
dit tijdens en na schooltijd, zeven dagen per week, het hele jaar rond.
x Community schools worden uitgebaat in partnerschap, met de hulp van ouders, jongeren,
leerkrachten en buurtbewoners.
x Ze beschikken over een voor- en naschoolse ‘leercomponent’, waar leerlingen kunnen verder
bouwen op schoolse ervaringen, hun blik verruimen, aan gemeenschapsopbouw doen en plezier
kunnen maken.
x Een ‘family support center’ maakt ook deel uit van een community school, om
opvoedingsondersteuning aan te bieden, maar ook ondersteuning bij andere dienstverlening zoals
werk, huisvesting, …
x Een community school wordt ondersteund door een multidisciplinair netwerk van professionals
van allerlei kunne die jonge mensen helpen om hun leven succesvol uit te bouwen. Door hun
aanwezigheid worden scholen plaatsen waar men ongekende talenten en sterktes kan ontdekken.
x Tenslotte moeten community schools leerlingen ook helpen om toegang te krijgen tot nieuwe
kanalen van leren en zelfexpressie.
In het bijzonder de verlenging van de schooltijden, en het zinvol invullen ervan, is een aspect van de
Community Schools dat extra steun krijgt van de federale overheidsprogramma’s. Deze programma’s zijn
voornamelijk gericht op de scholen waar veel leerlingen uit kansarme milieus komen en de
schoolresultaten laag zijn. Het programma ‘21st Century Community Learning Centers’ is bijvoorbeeld
opgestart voor de ontwikkeling van naschoolse activiteiten voor dergelijke leerlingen. Het programma
omvat drie aspecten: de begeleiding rond studiegerelateerde aspecten, verrijkingsactiviteiten, en
activiteiten gericht op de families van de deelnemende kinderen.

What happens in a Community School? (Coalition for Community Schools, z.j.:4)
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2.1.2

Ruimtelijke aspecten

De Coalition for Community Schools stelt voorop dat om een Community School te verwezenlijken er niet
noodzakelijk een nieuw gebouw nodig is. Een creatieve aanpak met het bestaande gebouw is ook een
goed startpunt: “... this not necessarily needs to be all new built, we need to look more into what we have
now and what we can all contribute to improve the situation of children, parents and communities. We
need to start thinking outside the box.” (Interview met S. Shital, Coalition for Community Schools, juni
2010).
De relatie met de buitenwereld wordt alleszins als de kern voor de ruimtelijke vertaling van de
community school beschouwd, wat zich uit in een architectuur van ‘openheid’. Hierbij moet het gebouw
open zijn naar de buitenwereld toe (het gebouw moet een plaats worden waarin uiteenlopende
activiteiten kunnen plaatsvinden), maar evengoed een stimulans geven aan het denken ‘met een open
geest’. Verder moet er vooral veel aandacht gaan naar de kwaliteit van de buitenruimte, vooral dan in
dichte stedelijke weefsels waar groenruimte beperkt is. Deze buitenruimtes van scholen moeten ook
publieke ruimtes worden en toegankelijk zijn voor de gemeenschap die de school omringt (ibidem).
Ook vanuit de architectuurwereld in de Verenigde Staten zijn er enkele initiatieven om mee te denken
over de toekomst van het schoolgebouw van de 21ste eeuw. In stedelijk gebied ziet men evoluties naar
zowel een verenging, als een verbreding. Scholen worden kleiner en gaan zich specialiseren in
bijvoorbeeld leerlingen met interesses in kunsten, of techniek. Scholen worden community learning
centers, en gaan een integrale dienstverlening aanbieden voor kinderen en families. In suburbaan
gebied worden scholen samen met andere functies omgevormd tot de nieuwe village greens, waar
educatieve, recreatieve en artistieke mogelijkheden voor alle leeftijden worden aangeboden (American
Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006). Ruimtelijk wordt dit in sommige
gevallen vertaald in wat academic villages genoemd wordt: een combinatie van functies waaronder een
school.
De American Architecture Foundation heeft in 2005 een ‘Great Schools by Design’ programma
opgestart. Het programma vertrekt vanuit de vaststelling dat het Amerikaanse schoolgebouw van de
21ste eeuw nood heeft aan innovatie, mede vanuit de veranderende rol die de school speelt in de lokale
gemeenschap (American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006:3). Dit heeft
geleid tot het formuleren van acht aanbevelingen die vorm moeten geven aan het ontwerpen van de
school van de toekomst (American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006:79):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schoolgebouwen moeten verschillende onderwijsmethodieken en -stijlen kunnen ondersteunen
Een goede integratie van ICT die het leren bevordert
Schoolgebouwen die een kleinschalige schoolcultuur belichamen
Ondersteunen van buurtscholen
Schoolgebouwen moeten ankerpunten binnen de lokale gemeenschap worden
Gebruikers, buurtbewoners en andere belanghebbenden moeten in het planningsproces betrokken
worden
7. Schoolgebouwen moeten gezond, comfortabel en flexibel te gebruiken zijn
8. Innovatie in het ontwerp van klassen en schooluitrusting
Het debat rond het bouwen van Community Schools in de Verenigde Staten wordt tenslotte ook gevoed
door financiële argumenten. Investeringen met publieke gelden moeten immers ook zoveel mogelijk
rendement opleveren voor andere ‘niet-schoolgaande’ doelgroepen. Stevenson (2006) stelt zelfs dat als
scholen geen meer betekenisvolle rol gaan spelen in het leven van degenen die geen schoolgaande
kinderen (meer) hebben, de besteding van belastingsgeld aan onderwijs steeds moeilijker te
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verantwoorden valt (Stevenson in: American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation,
2006:5). Dit argument wordt nog versterkt vanuit de demografische vaststelling dat de zogenaamde
‘babyboom-generatie' op de vooravond van haar pensioen staat, en het nog moeilijk te verdedigen zal
zijn dat publieke infrastructuur ’s avonds, in de weekends en in de vakanties, niet open zou staan voor die
steeds groter wordende groep senioren.
We zouden kunnen stellen dat niet-onderwijsactoren (de ‘gemeenschap’) hier in zekere zin ‘beslag’
leggen op publieke schoolinfrastructuur. Dit lijkt te leiden tot een algemene consensus dat de toekomst
voor publieke schoolgebouwen ligt in het faciliteren van gedeeld gebruik of de ontwikkeling van
gemeenschappelijke gebouwen6 of campussen. In dit verband kunnen we verwijzen naar een
conceptueel denkkader, ontwikkeld door het 21st Century School Fund and Center for Cities & Schools
dat scholen en hun partners in staat moet stellen om schoolgebouwen met succes gemeenschappelijk te
gebruiken. De onderzoekers maken hierbij een onderscheid in de beweegredenen voor het gedeeld
gebruik:
x ‘civic use’: het occasionele gebruik van schoolgebouwen door organisaties, buurtbewoners of
individuen voor gemeenschapsactiviteiten of evenementen.
x ‘joint use for youth development’: de gebruikers hebben het welzijn van de schoolgaande jeugd
voor ogen.
x ‘joint use for community well-being’: de gebruiker heeft de ruimere groep van de buurt of wijk voor
ogen, en niet alleen de leerlingen en hun families. Een voorbeeld hiervan is een polikliniek in de
school.
x ‘real estate joint use’: er is geen relatie met de werking of doelstelling van de school, de leerlingen,
families of buurt, enkel de interesse om de ruimte van de school te gebruiken.(Filardo et al.,
2010:2)
Dit is opgenomen in het onderstaand denkkader onder ‘joint use types/scenario’s’. Daarnaast maakt men
ook een onderscheid in de frequentie van het gebruik en de type gebruiker.

6

Men verwijst hier naar ‘Joint use of public school buildings’ (gedeeld gebruik) of ‘Joint development’ (ontwikkeling van
gemeenschappelijke gebouwen’) FILARDO, M., VINCENT, J. M., ALLEN, M. & FRANKLIN, J. 2010. Joint use of public schools: A
framework for a New Social Contract. Washington DC: 21st Century School Fund and Center for Cities & Schools.
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PUBLIC EDUCATION USE: the primary uses for public school buildings and grounds
JOINT USE: The use of school district controlled, owned or utilized facilities by a non-district entity.
JOINT DEVELOPMENT: Two or more entities partnering to plan, site, design, and/or build a new
school or renovate an existing school to better support the joint use of the building and/or land.
JOINT USE TYPES / SCENARIOS
There are multiple joint use "scenarios" that can often occur at the same time, in the same school.

x SHARED USE: When the space is used by the school during school hours and by a non-school
user after school hours. For example, a classroom for instruction during the school day and for
after school program activities after school.
x DEDICATED USE: When a school space is exclusively available to the outside entity during the
school day and after school. For example, an after-school office or storage area.
x CIVIC USE: The occasional joint use of school buildings and grounds by individuals, groups, or
organizations. For example, use of schools for voting, community meetings, special events, as
emergency shelters, as well as the casual use of grounds by the public of recreational use.
x REAL ESTATE JOINT USE: Use, either shared or dedicated where the user seeks no relationships
with the school or its families but desires access to the location and space in the school.

JOINT USE SCHEDULING: Use by non-school users also differs in the amount of time, or
scheduling, during which the use takes place. These scheduling types can be either shared or
dedicated use.

x DROP-IN USE: When the space is made available for informal, drop-in activities. In this case, the
user does not reserve the space in advance. Usually, spaces are made available for drop-in
use during specified hours.
x ONE TIME USE: When a school space is available to the outside entity during the school day
and/or after school for one specific period of time on a single day. Typically, the user has
reserved use in advance.
x REPEATED USE, SHORT-TERM: When a school space is available to the outside entity during the
school day and/or after school for a specified number of hours over a longer period of time
(e.g., multiple days, weeks or months).
x LONG TERM LEASE USE: When a school space is available (often exclusively) to the outside
entity during the school day and/o rafter school over a longer period of time (e.g., months of
years).

JOINT USER TYPES

x INDIVIDUALS: Persons, generally residents of a community, who have access to exterior spaces,
such as play equipment, athletic fields or courts, and open space for personal use.
x CIVIC GROUPS: Individuals, groups, or organizations, who seek occasional use of school
buildings and grounds for activities or events such as polling stations, community meetings,
and special events.
x Other Public Agencies: A public agency that is not part of the school district that may offer
programs, need to lease space and offer no program connection to the school, and/or may
seek joint development with ongoing joint programming.
x PRIVATE NON-PROFIT ORGANIZATIONS: The use of school buildings and/or grounds by a nonprofit organization such as after-school programs, health clinics, or adult education classes.
x PRIVATE FOR-PROFIT CORPORATIONS: The use of school building and/or grounds by a private
for-profit corporation, either for education-related work such as a private testing service or
unrelated work such as private offices.

Conceptueel kader om ‘joint use’ voor schoolgebouwen te definiëren. Het geeft verschillende types, frequenties en gebruikers aan
die kunnen voorkomen. (Filardo et al., 2010)
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Community schools in de Verenigde Staten: enkele voorbeelden uit de praktijk.
In Los Angeles is het initiatief voor het bouwen van ‘joint-use facilities’ vooral uit het
middenveld ontstaan, namelijk uit burgerlobby’s en het verenigingsleven. Volgens de
directeur van het programma School Facilities Planning is het bouwen van nieuwe scholen
voor meervoudig gebruik niet meer dan logisch, omdat het overduidelijk geen zin heeft te
investeren in alleenstaande schoolgebouwen (21st Century School Fund and Brookings
Greater Washington Research Program, 2004:11). Er wordt een grootschalig
nieuwbouwprogramma van 60 schoolgebouwen gepland, die aangepast moeten zijn om ze
vlot open te stellen voor de gemeenschap. Dit speelt zich vooral af op het niveau van
inplanting, doordat ontwerpers turnzalen, gemeenschapslokalen, en polyvalente zalen
zoveel mogelijk aan de rand van de site lokaliseren (21st Century School Fund and
Brookings Greater Washington Research Program, 2004:11).
Een mooi voorbeeld van ‘a school as a community centre’ is de John A. Johnson
Achievement Plus School in St. Paul, Minnesota. Een samenwerkingsverband voor de
herbestemming van een verlaten schoolgebouw heeft een belangrijke impuls gegeven aan
de wijk. De school is samen met een YMCA onder één dak gehuisvest. In de school is er
ook een crèche, een polikliniek en een ruimte voor volwassenenonderwijs opgenomen.
Sinds de opening blijken de resultaten van de leerlingen significant verbeterd te zijn
(American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006).
Samenwerking op het vlak van inhoud en gebouwen worden gerealiseerd in de
Interdistrict Downtown School in Minneapolis. De focus van dit project ligt op
multicultureel en experimenteel leren en de school heeft daarvoor een samenwerking
aangegaan met lokale organisaties en bedrijven. De school is gebouwd op een uitgebate
parkeergarage, en gebruikt de bestaande sportinfrastructuur van de nabijgelegen YMCA en
van de publieke bibliotheek. Dit bespaarde de school niet alleen constructiekosten, maar
heeft ook geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden en een nieuwe aanpak van leren
(American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006).
De “Zoo School” in Minnesota is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking
tussen een school en de Zoo van Minnesota. De school biedt via die samenwerking een
milieugeoriënteerd, praktijk- en projectgericht curriculum aan waarbij het ten volle gebruik
maakt van de omgeving van de school, en in het bijzonder de zoo, als leerplek (American
Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006).
De Hartford School Campus, Connecticut is ontstaan door het samenbrengen van 4
publieke scholen van verschillende niveaus op een campus: een Montessori school, een
middenschool en twee secundaire scholen in wetenschappen en kunsten. Op de campus is
ook een kunstencentrum, een Boys and Girls Club en een jeugdbeweging (scouting)
gehuisvest (American Architectural Foundation and Knowledge Works Foundation, 2006).
Rosa Parks School uit Portland, Oregon, opende in 2007 zijn deuren in één van de
armste wijken uit de stad. Deze community school is het centrum van een educatieve
campus gebouwd in samenwerking tussen Portland Public Schools, het Departement van
Huisvesting van Portland, the Boys and Girls Club en een gemeenschapscentrum. De
community school biedt een ruim aanbod aan diensten, zonder de kleinschaligheid van
leeromgeving in gedrang te brengen, en is opgevat als een duurzaam gebouw (Gold LEED
certificaat). De school is opgevat als 4 ‘huizen’ met elk 125 leerlingen, 5 klassen, een
gemeenschappelijke ruimte en ondersteunende ruimtes. Om tegemoet te komen aan de
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nood aan familiale participatie/betrokkenheid, is aan de gemeenschappelijke inkom een
meet en greet, opvoedingscentrum en mediatheek opgenomen. Andere partners op de
campus bieden een programma voor kleuters, jeugd, volwassenen en ouderen aan, en
algemene gezondheidsondersteuning. Kunst- en computerklassen, refter en keukens
worden gedeeld met andere partners op de campus.
In 2007 won de school een prestigieuze prijs (Richard Riley Award) omdat ze het best de
trend van ‘schools as centers of communities’ verwezenlijkt, en een kracht is in de creatie
van samenwerkingsverbanden die achtergestelde wijken doet heropleven. De jury was
onder de indruk van “the complexity of the project and the reality that the Rosa Parks School
is part of a larger vision of community and community building”. (www.richardrileyaward.org)
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2.2

Verenigd Koninkrijk: ‘Extended Schools’

2.2.1

Inhoudelijke aspecten

In het Verenigd Koninkrijk is er door de voormalige Labour-regering actief beleid gevoerd om netwerken
van samenwerking rond kinderen en jongeren te creëren. Hieronder beschrijven we kort dit beleid
wegens het belang ervan voor de uitvoering van de brede school in het Verenigd Koninkrijk.7.
In navolging van de Green paper ‘Every Child Matters’ (Department for Education and Skills, 2003) werd
in 2004 een overheidsprogramma opgestart dat in essentie gericht was op het welbevinden van kinderen
van 0 tot 19 jaar en tot doel had om de dienstverlening ten behoeve van deze kinderen en jongeren te
optimaliseren. Om de doelstellingen rond gezondheid, veiligheid, ontspanning, talentontwikkeling en
economisch welzijn te bereiken moeten organisaties die zich richten tot kinderen –van ziekenhuizen tot
scholen, van de politie tot vrijwilligersorganisaties- op nieuwe manieren gaan samenwerken, informatie
delen en teams gaan vormen (CABE, 2007:14).
Om scholen ten volle te kunnen betrekken bij het ‘Every Child Matters’-programma, werd er in 2004 een
‘extended-schools’-programma opgestart. Een extended school voorziet in een waaier van diensten en
activiteiten die ook buiten de gewone schooluren kunnen plaatsvinden. Deze diensten moeten tegemoet
komen aan de noden van de kinderen, hun families en de bredere gemeenschap (Department for
Education and Skills, 2003). Het ‘extended schools’-programma voorziet dat tegen 2010 alle scholen een
basispakket van diensten moesten aanbieden, namelijk:
1. Een gevarieerd aanbod aan activiteiten, zoals
huiswerkbegeleiding, spel en recreatie, sport,
muziek, kunst of vrijwilligerswerk voor basis en
secundair onderwijs
2. Kinderopvang tussen 8.00 - 18.00
3. Ondersteuning van ouders
4. Vlotte
en
gemakkelijke
toegang
tot
gespecialiseerde dienstverlening zoals taal- en
spraak begeleiding
5. Openstellen van faciliteiten van scholen voor
onder andere: volwassenonderwijs, ICT en
sportactiviteiten.

De invulling van dit basispakket van diensten moet inspelen op de lokale behoeften. Scholen kunnen
ervoor kiezen om de dienstverlening zelf te organiseren, in clusters te gaan werken of lokale
dienstverleners in te schakelen. Er wordt wel vooropgesteld dat scholen die deze laatste aanpak volgen,
zullen moeten gebruik maken van een ‘multi-agency’ aanpak, een samenwerking tussen verschillende
instellingen dus. Van scholen wordt ook verwacht dat ze samenwerken met hun lokale overheid, waar
een extended schools adviser hen kan begeleiden bij de uitvoering van hun project.
Het ‘extended schools’-programma verliep langs een groeitraject met als einddoel om van alle scholen in
2010 een Full Service Extended School te maken. Het was de bedoeling dat een dergelijke school in
samenwerking met haar partners dan alle aspecten van het basisaanbod kan realiseren. Het ‘extended
7

Bij het schrijven van deze bijdrage is niet helemaal duidelijk hoe dit beleid verder zal gezet worden. Het Department for Education
van de Britse overheid heeft in November 2010 een ‘Schools White Paper’ opgemaakt waarin de krijtlijnen voor het toekomstige
beleid rond onderwijs in worden uitgezet. We bekijken op het einde van deze sectie hoe dit een impact zal hebben op de realisatie
van de extended schools in het Verenigd Koninkrijk.
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schools’-programma is een aanpak waarbij de nationale overheid de verwachte output vastlegt, een
inhoudelijk kader heeft opgemaakt en middelen heeft vrijgemaakt voor de realisatie. Dit neemt echter niet
weg dat de scholen en hun partners nog steeds over heel wat bewegingsvrijheid en
interpretatiemogelijkheden beschikten om het programma lokaal vorm te geven. Voor de implementatie
van het programma werd voor de periode 2008-2011, 1 miljard pond vrijgemaakt, zowel voor de opstart
als het verderzetten van de samenwerking (Department for Children Schools and Families, 2009a).
2.2.2

Ruimtelijke aspecten

Naast het inhoudelijk beleid over de extended school, waren er ook een aantal scholenbouwprogramma’s
opgestart, waar de extended school agenda mee in opgenomen werd. Hieronder bespreken we kort deze
initiatieven:

x Co-Location Fund
Het Co-Location Fund is een overkoepelend investeringsfonds van de overheid dat bouwprojecten
ondersteunt die gericht zijn op de gezamenlijke huisvesting van lokale voorzieningen. Het fonds wil
door co-location barrières tussen lokale organisaties wegwerken om op die manier ‘multi-agency
working’ te bevorderen. Dit gebeurt door te investeren in projecten die verschillende voorzieningen
op een innovatieve manier bij elkaar brengen, zodat beter aan de lokale behoeften kan worden
beantwoord (www.teachernet.co.uk).
Het Co-Location Fund is in het leven geroepen vanuit een nood naar een meer integrale
dienstverlening naar kinderen, jongeren en families en naar effectievere en efficiëntere
samenwerking tussen lokale diensten. Het samen gehuisvest zijn wordt hierbij ervaren als
ondersteunend voor de samenwerking en integrale dienstverlening, en niet als een doel op zich
(Department for Children Schools and Families, 2009b).
Binnen het fonds kunnen twee soorten projecten extra middelen krijgen. Enerzijds is er de
mogelijkheid om een extra bijdrage te geven aan een bestaand investeringsproject, waarbinnen het
extra geld aangewend kan worden om co-location mogelijk te maken. Anderzijds kan er ook
geïnvesteerd worden in kleinschalige, op zich staande projecten. Het ging om een éénmalige
oproep naar projecten in 2009, met uitvoeringstermijn tot 2011.

x Building Schools for the Future
Het ‘Building Schools for the Future’-programma (BSF), is een grootschalig nationaal
transformatieprogramma voor secundaire scholen dat in 2005 door de nationale overheid werd
opgestart. De uitvoering van dit omvangrijke programma, en daarbij ook de ondersteuning van
lokale overheden, is in handen van het nationaal adviesorgaan ‘Partnerships for Schools’ (PfS).
Het BSF-programma gaat om meer dan alleen nieuwe schoolinfrastructuur, maar ook om een ware
transformatie van het secundair onderwijs. Het verbreden van elke secundaire school tot een
‘gemeenschapsvoorziening’ is expliciet opgenomen in de doelstellingen van het programma.8 Elke
BSF-school zal daarom een ‘extended school’ zijn die gemeenschappelijk te gebruiken
voorzieningen huisvest als een sportzaal, een bibliotheek, een zorgcentrum of ICT-infrastructuur.
BSF-scholen gaan zo als het hart van de gemeenschap functioneren en kunnen een impuls geven

8

Alle doelstellingen binnen het BSF-programma zijn: (1) Omvorming van onderwijzen en leren; (2) Grotere samenwerking tussen
scholen binnen regionale netwerken; (3) Ontwikkeling van vernieuwende methodes om arbeidskrachten om te scholen; (4)
Ontwikkeling van ICT voor het onderwijs; (5) Verbetering van de fysieke omgeving; (6) Verbreding van scholen tot
gemeenschapsvoorziening; (7) Veiligstellen van een omvattende schoolcultuur. (www.teachernet.gov.uk).
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aan stadsontwikkeling en wijkverbetering. De school werkt met de lokale gemeenschap en
partnerorganisaties samen om te bepalen welke diensten het meest nodig zijn (CABE, 2007:16).
De ruimtelijk-architecturale vertaling van de extended school, wordt uitvoerig beschreven in de gids
‘Designing for Extended Schools’. Hierin wordt gesteld dat scholen niet moeten wachten op
grote investeringsprogramma’s om een bredere dienstverlening via het extended school
programma op te starten. Ze kunnen dit doen door gebruik te maken van bestaande ruimtes buiten
de schooltijden, het openstellen van hun sport- en kunstfaciliteiten voor partners, het herinrichten
van bestaande ruimtes om een aanbod te bieden tijdens de schooltijden, of grotere uitbreidingen
om aanvullende diensten te kunnen aanbieden (Wright, 2006:9). Volgende aandachtspunten voor
de planning en ontwerp van extended schools werden hierin opgenomen (Wright, 2006:32-45):
ż De rol van de lokale overheid om synergie op het vlak van gebouwen te realiseren
ż Inplanting (toegang, bewegwijzering, parking en omgevingsaanleg)
ż Interne planning (gebruik van het gebouw, veiligheid en synergie, scenario’s uittesten,
flexibiliteit, clustering van functies)
ż Toegang en veiligheid (toegang, integrale toegankelijkheid, veiligheid)
ż Ondersteunende ruimtes (ontmoeting- en sociale ruimtes, berging)
ż Management (investeringskosten en gebruikskosten, afwerking, ICT)

x Commission for Architecture and Built Environment
De Commission for Architecture and Built Environment (CABE) is een Britse organisatie die door
de overheid werd gefinancierd om onder andere advies te verlenen inzake onderwijsarchitectuur
binnen het BSF-programma. CABE formuleerde in het kader van zijn opdracht advies over de
veranderende rol van de school en het schoolgebouw in de huidige samenleving. Hierbij werd
expliciet de link gelegd naar de extended schools agenda. Hun benadering van de scholenbouw
vertrekt sterk vanuit de ruimtelijke context. CABE stelt een meer strategische manier van denken
voor over hoe scholen zich best sociaal en ruimtelijk kunnen inpassen in een lokale gemeenschap
en het stedelijk weefsel. Er moet verder gekeken worden dan het gebouw alleen. De blik moet ook
gericht zijn op de bijdrage die het schoolgebouw kan leveren voor de leerlingen en de omringende
gemeenschap (CABE, CABE Briefing paper: schools in de community, unpublished paper, 2009:1).
CABE onderstreept dat men zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces rekening moet houden met de
‘extended services’ agenda. Ze stellen het flexibel gebruik van bepaalde ruimtes voor zoals de
schoolhal, de eetruimte of gespecialiseerde muziek- en IT-lokalen. Wat ze wel willen vermijden is
dat kinderen de hele schooldag lang in eenzelfde omgeving verblijven, en men raadt aan dat er
voldoende variatie in leer, speel- en werkomgevingen aangeboden moet worden. (CABE,
2010:23)
CABE stelt volgende aandachtspunten voor met betrekking tot het ontwerpen van scholen met
‘extended services’:
1. Participatie van belanghebbenden. De gemeenschap en buurt moeten in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken worden bij het plannings- en bouwproces. Het moet duidelijk zijn
dat het goed functioneren van de school de prioriteit is, en dat de ontwerpoplossingen voor
alle partijen moeten werken.
2. Toegang en veiligheid. Er moet duidelijk worden aangegeven welke delen van het gebouw
tijdens de schooldag toegankelijk zullen zijn voor derden. De ingang tot het schoolgebouw is
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essentieel voor een inclusief, verwelkomend gebouw, terwijl er ook over de veiligheid van de
kinderen moet worden gewaakt.
3. Flexibiliteit. Bij de ruimtelijke organisatie van het gebouw moet men rekening houden met
het gebruik van het gebouw in een aantal verschillende situaties en op verschillende
tijdstippen van de dag en van de week.
4. Management en exploitatiekosten. Een school die intensief gebruikt wordt zal meer
onderhevig zijn aan slijtage. Het gebouw moet daarom duurzaam zijn en gemakkelijk te
onderhouden. Dat kan misschien de investeringskost verhogen, maar zal op de lange termijn
geld uitsparen. (CABE, 2010:23)
2.2.3

Huidige stand van zaken

Ten gevolge van de regeringswissel in het Verenigd Koninkrijk in 2010 werden enkele koerswijzigingen
doorgevoerd die een significante impact zullen hebben op de uitvoering van het ‘extended school’programma in Engeland.
Het Building Schools for the Future programma (BSF) werd stopgezet. Hiermee wilde men in de eerste
plaats besparingen realiseren, maar men vond het programma ook te complex. Men beweerde dat er het
voorbije decennium enorme bedragen werden gespendeerd aan scholenbouw, maar dat veel van deze
investeringen te weinig rendeerden door de bureaucratische inslag van het BSF-programma (Department
for Education, 2010). De projecten van de BSF-prioriteitenlijst die al lopende waren zullen wel worden
afgehandeld.
CABE werd ondertussen opgedoekt (2011). De organisatie zal haar rol zoals ze nu bestond niet meer
kunnen spelen in het sensibiliseren en adviseren rond kwalitatieve scholenbouw.
In tegenstelling tot de drastische stopzetting van BSF en CABE, blijft het plan om de samenwerking
tussen verschillende instellingen te bevorderen hoog op de agenda staan. De Schools White Paper stelt
hierbij duidelijk dat de nationale overheid “will rely on schools to work together with voluntary, business
and statutory agencies to create an environment where every child can learn, where they can experience
new and challenging opportunities through extended services, and where school buildings and expertise
are contributing to building strong families and communities” (Department for Education, 2010:29). Men
wil dus blijven streven naar scholen die nauw samenwerken met andere actoren zodat kinderen ten volle
kunnen genieten van allerhande ‘brede’ voorzieningen en er gewerkt kan worden aan sterke gezinnen en
gemeenschappen. De extra middelen die eerder voorzien waren op het nationale niveau zijn niet meer
specifiek gericht op de realisatie van extended schools, maar worden nu opgenomen in het algemeen
budget ter ondersteuning van scholen. De scholen hebben zelf de vrijheid om deze aan te wenden ter
ondersteuning van hun werking. (www.education.gov.uk)
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*** Tidemill School in the London Borough of Lewisham. Dit
project maakt deel uit van een groter masterplan voor de
herwaardering van de wijk Deptford en is deels gefinancierd door
het co-location fund. Deptford is een wijk bekend om zijn
multiculturaliteit en voedingsbodem voor artistiek talent.
Het masterplan omvat de verplaatsing van de basisschool naar
een centraler deel van de buurt, aan het Giffin Square. Op de
huidige schoolsite worden nieuwe woningen, zowel sociale als
marktwoningen gebouwd.
Overkoepelend Masterplan voor de
herinrichting van Deptford met onder
andere nieuwe woningen, en nieuw
station, verbouwing van het zwembad,
en de ‘Deptford Lounge’ met de
Tidemill School.

Het project behelst:
x
x
x
x
x
x

de lagere school
De Deptford Lounge (bibliotheek en buurtcafé),
een Acces-point (dienstverleningspunt van de lokale overheid)
ontmoetingsruimtes
artiestenstudio’s
woningen

De schoolruimtes zoals de gymzaal, het sportveld (op het dak),
eetruimte, muziekruimte, keuken worden na de schooluren
opengesteld voor andere gebruikers.

Zicht op de Deptford Lounge vanop
Giffin Square.

De school is als L-vorm geplaatst rond een grote speelplaats,
zodat alle klaslokalen direct toegang hebben tot de buitenruimte.
Aan de kant van de spoorweg bevinden zich de artiestenstudio’s
en de woningen, aan de zuidkant de gemeenschapsfuncties. De
complexe stapeling van functies, zoals het wonen en de school,
maakten dat de ontwerpers extra aandacht moesten besteden
aan privacy, toegang en ontsluiting en tijdsplanning.

Vogelperspectief. Bron: PTEa architecten (UK).
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2.3

Nederland: gelijklopende ontwikkelingen in inhoud en huisvesting

2.3.1

Inhoudelijke aspecten

De brede school heeft al sinds ruim een decennium ingang gevonden in het Nederlandse
onderwijslandschap. De brede school is ook hier in eerste instantie een samenwerkingsverband tussen
verschillende partners waarbij het kind centraal staat. In dit samenwerkingsverband wordt er een netwerk
van zorg en opvoeden gecreëerd rond kinderen en jongeren (www.bredeschool.nl).
Uit enkele definities van de Nederlands brede school (Studulski, 2007:9) kunnen we opmaken dat het
steeds gaat om een integrale en intersectorale aanpak om de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen
te verbeteren, waarbij scholen en instellingen in de buurt met elkaar een samenwerkingsverband
aangaan.
De eerste ‘generatie’ brede scholen in Nederland ontstond voornamelijk op initiatief van steden en
gemeenten, in het kader van het grote steden- en (onderwijs) achterstandsbeleid. De Community Schools
in Amsterdam, de Vensterscholen in Groningen en de Forumscholen in Utrecht waren de belangrijkste
voorlopers. Deze voorlopers van de brede school werden al snel zo succesvol, dat het idee van brede
scholen deel begon uit te maken van het beleid van de Rijksoverheid. Daarnaast werd het concept ook
verder verspreid via de eigen initiatieven van scholen en gemeentes. Al bij de eerste generatie brede
scholen zien we een combinatie van inhoudelijke en infrastructurele aspecten, en die trend is zich blijven
doorzetten.
De motieven voor de start en de bouw van de brede scholen is sterk geëvolueerd doorheen de jaren. De
latere generaties brede scholen gingen een ruimer aanbod aan voorzieningen integreren, en
verschillende inhoudelijke accenten leggen. In 1999 werd een eerste inventarisatie van de bestaande
brede scholen opgemaakt, en op basis hiervan werden volgende profielen onderscheiden: het
onderwijsachterstandenprofiel, het verrijkingsprofiel, het zorgprofiel, het opvangprofiel en het wijk- en
buurtprofiel (van der Grinten et al., 2007:84). In de praktijk komt een combinatie van verschillende
profielen natuurlijk ook voor.
In het creëren van het beleid rond brede scholen is de rol van steden en gemeenten essentieel.
Aansluitend daarop wil de Rijksoverheid een ‘faciliterend beleid’ voeren. Een aantal gerichte
beleidsinitiatieven hebben meegeholpen aan de uitbreiding van het concept:
x Men voorzag in extra investeringen voor brede scholen door middel van ‘gekleurde subsidies’
ż Brede school werking en personeel (bijvoorbeeld via de Combinatiefuncties9)
ż Infrastructuur (Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs10 en Regelingen Huisvesting Brede
Scholen11 in 2006 en 2009).
x Acties voor kennisuitwisseling en sensibilisering vanuit de rijksoverheid, bijvoorbeeld door de
oprichting van het ‘Landelijk Steunpunt Brede school’ en het ‘Netwerkbureau Kinderopvang’.12
x De motie Bos-Aertsen bepaalde dat scholen verplicht zijn om zich te organiseren om voor- en
naschoolse opvang aan te bieden. Dit kan ondermeer via de brede school.
9

Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer te werk gesteld wordt in twee werkvelden/sectoren (onderwijs, sport,
cultuur). Via de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ worden tussen 2008-2012 2250 combinatiefuncties gecreëerd.
www.combinatiefunctie.nl
10
Middelen binnen dit beleidskader kunnen ook besteed worden aan innovatie op het gebied van accommodaties (renovatie,
inrichting, beheer en gebruik). Meer info op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2008/10/14/beleidskader-sport-bewegen-en-onderwijs.html
11
Regeling ‘stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties in verband met multifunctioneel
gebruik’ (2006). Er werd 35,7 miljoen euro uitgetrokken voor aanpassingen aan brede scholen en 9.9 miljoen euro voor
aanpassingen aan sportaccommodaties. Er wordt een sterke bijdragen vanuit de gemeentes gevraagd om tot gecofinancierde
projecten te komen. In de Regeling voor het ‘stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen’ (2009) werd opnieuw 28
miljoen voorzien.
12
Websites: www.bredeschool.com en www.netwerkbureaukinderopvang.nl
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In opdracht van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt de organisatie Oberon
tweejaarlijks een ‘Jaarbericht Brede scholen’ op. Hierin worden de belangrijkste trends en evoluties in
kaart gebracht op basis van een ruime bevraging van de scholen, zowel primair als voortgezet onderwijs.
Het Jaarbericht 2009 onderscheidt een achttal trends13 (Oberon, 2009), waaronder:
x Het aantal brede scholen zit in stijgende lijn. In 2009 waren er al ruim 1200 brede scholen in het
primair onderwijs, en 400 in het voortgezet onderwijs.14 Dit betekent dat een kwart van de scholen
in het primair onderwijs, en een derde uit het voortgezet onderwijs opereren in een ‘brede school
verband’. In maar liefst 88% van de gemeentes bestaan er al één of meerdere brede scholen.

Jaarbericht Brede school 2009, Het aantal brede scholen zit in stijgende lijn: primair onderwijs (links) en voortgezet
onderwijs (rechts) (Oberon, 2009:19-20).

x Brede scholen staan overal. In de beginjaren waren brede scholen een grootstedelijk fenomeen,
terwijl ze nu overal voorkomen. Je vindt brede scholen in grote en kleine steden en op het
platteland, in achterstand- en nieuwbouwwijken. De verwachting is nu dat er vooral brede scholen
bij zullen komen in dorpskernen.

Jaarbericht Brede school 2009: ‘Brede scholen staan overal’
(Oberon, 2009:18).

13

De acht trends zijn: (1) aantal brede scholen stijgt verder, (2) brede scholen staan overal, (3) talentontwikkeling is het nieuwe
leidmotief, (4) het activiteitenprogramma is uitgebreid, (5) samenwerking verloopt soepel, (6) te weinig personeel, (7) huisvesting
onder één dak heeft de voorkeur en (8) rendement nog nauwelijks aangetoond. Bij deze laatste trend verduidelijkt men dat
gemeentes en brede scholen het rendement duidelijk zien, maar dat het nog niet systematisch via onderzoek in kaart is gebracht.
OBERON 2009. Brede scholen in Nederland - Jaarbericht 2009. Brede scholen in Nederland. Utrecht.
14
Aangezien er vaak meerdere scholen in één brede school zitten, betreft dit een 1700-tal participerende scholen.
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Ondanks de brede definitie, zien we dat de brede school in Nederland zich meestal vormt rondom de
kernpartners uit het onderwijs en de kinderopvang, met name scholen, kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen die samen onder één dak gehuisvest worden. Dit wordt verder lokaal uitgebreid met
bijvoorbeeld bibliotheken, sport of cultuur. Kinderopvang is als sector relatief nieuw en de uitbouw hiervan
is in Nederland overgelaten aan het privé-initiatief, zodat er concurrentie kan spelen.15 Daarnaast kent
men de zogenaamde peuterspeelzalen. Dit is een wijkgerichte voorziening vanuit de welzijnssector om
kinderen van 2 tot 4 jaar enkele dagdelen per week de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen, te
spelen en te ontwikkelen. Het is nadrukkelijk geen vorm van dagopvang. Er wordt geschat dat 50-70%
van de Nederlandse peuters naar een peuterspeelzaal gaat. De overheid werkt via de Gemeentelijke of
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) om de kwaliteit van de kinderopvanginitiatieven te
waarborgen.
2.3.2

Ruimtelijke aspecten

In Nederland heeft de brede school niet alleen zijn intrede gedaan als concept voor samenwerking, maar
het concept heeft ook als katalysator gediend voor een vernieuwingsoperatie in de scholenbouw. Veel
gemeentes zetten in op het samenbrengen verschillende partners onder één dak, in die mate zelfs dat de
bouwagenda soms het inhoudelijk concept van de brede school onder druk zet.

Brede scholen in Nederland – een overzicht van
enkele realisatie. Bron: Architectuur Lokaal, Aap
Noot Mies. (Architectuur Lokaal, 2008)

Zoals eerder aangehaald, spelen steden en gemeenten een sleutelrol in het creëren van brede scholen,
ook op het vlak van huisvesting. De decentralisatie van de onderwijshuisvesting16 van midden jaren 1990
heeft de verantwoordelijkheid voor investeringen in scholenbouw immers bij de gemeenten gelegd.
Samen met het verouderde patrimonium en de onaangepastheid van de bestaande schoolgebouwen aan
het hedendaags onderwijs, heeft dit voor een sterke investeringsimpuls in onderwijsinfrastructuur
gezorgd.
Deze inhaalbeweging in scholenbouw heeft een overheersend ruimtelijk model gekregen, met name de
‘multifunctionele accommodatie’ (MFA), waarin verschillende partners onder één dak worden
15

Het Nederlandse gezinsleven was sterk gebaseerd op het deeltijds werken van moeders. Het laatste decennia is daar
verandering in gekomen, en gaan vrouwen steeds meer werken. De nood aan kinderopvang werd steeds groter en het is dan ook
vanuit deze verandering in werk-gezinsleven dat de brede school zo’n succes kent.
16
De decentralisatie van onderwijshuisvesting in 1997 maakt gemeentes verantwoordelijke voor adequate huisvesting van scholen.
In het gemeentefonds worden fictief per jaar 1.4 miljard euro gestort (niet geoormerkt) voor de cluster educatie (FRANK
STUDULSKI I.S.M. KLANKBORDGROEP INTEGRAAL KINDCENTRUM 2010. Op weg naar het integraal kindcentrum. .
Amsterdam: SWP..) Vanuit het achterstandenbeleid is er een bepaling die een aantal grootsteden die achterstanden kennen voor
een aantal jaren in verhouding meer middelen kregen om op die manier een inhaalbeweging op het vlak van infrastructuur teweeg
te brengen.
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gebracht. Daarbij zijn de kernpartners voor het basisonderwijs veelal één of meerdere basisscholen,
kinderopvang en een peuterspeelzaal. Naargelang de behoeften en budgettaire omstandigheden kunnen
deze kernpartners uitgebreid worden met bijvoorbeeld een wijkcentrum of een bibliotheekvoorziening.
Deze multifunctionele accommodaties dragen meestal de naam brede school, maar ook brede
buurtschool, wijkcentrum, voorzieningencluster, etc.
De helft van de Nederlandse brede scholen zit nu al in een multifunctionele accommodatie (MFA)
(Oberon, 2009). Onderstaande figuur toont dat in het basisonderwijs 50% van de brede scholen ‘onder 1
dak’ zitten, en 26 % ‘in accommodaties in elkaars nabijheid’. Het gaat om nieuwbouw (37%), of een
uitbreiding van het bestaande schoolgebouw (17%). In het voortgezet onderwijs werkt men nog vaker
vanuit het bestaande schoolgebouw (79%), hoewel men de nood aan een ‘brede’ accommodatie wel als
hoog ervaart (Oberon, 2009:14).

Wijze van huisvesting en aard van locatie in het primair en voortgezet onderwijs, Bron: Jaarbericht Brede School (Oberon, 2009).

Een brede school kan dus ook goed opereren vanuit bestaande stand-alone gebouwen. Toch lezen we in
het ‘Jaarbericht Brede School’ dat brede scholen en (vooral) gemeenten doorgaans de voorkeur geven
aan huisvesting in een multifunctionele accommodatie waar meerdere functies deel van uitmaken
(Oberon, 2009). Het jaarbericht besluit dan ook: “Bestaande gebouwen moeten aan de eisen van de
brede school worden aangepast. Maar vooral zullen er in een hoger tempo multifunctionele
accommodaties gerealiseerd moeten worden. Dat is een gemeentelijke aangelegenheid. Zij zullen in
overleg met school - besturen, woningcorporaties en overige partners hun onderwijshuisvestingsbeleid
moeten verruimen tot integraal accommodatiebeleid” (Oberon, 2009:78).
Het samengaan van het brede schoolconcept en de vernieuwingsoperatie in de onderwijshuisvesting
maakt het mogelijk om dit vernieuwde gedachtegoed te verzilveren in een nieuw gebouwde omgeving.
Vaak echter gebeurt dit gebundeld bouwen niet zozeer vanuit een visie op samenwerken, maar vanuit de
noodzaak om zo kostenefficiënt mogelijk nieuwbouw te realiseren. Zo bleek vooral na 2000 het brede
schoolconcept populair te worden bij gemeenten vanwege de vermeende efficiëntie op vlak van
huisvesting, met name door meerdere functies in hetzelfde gebouw te huisvesten (Studulski, 2007:9).
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“Vooral na 2000 werd het brede schoolconcept populair bij gemeenten vanwege de vermeende efficiëntie
op het gebied van huisvesting. Het lijkt nu een trend om meerdere voorzieningen in verzamelgebouwen
of multifunctionele accommodaties te zetten.”
Op sociaal en organisatorisch vlak echter, staan de samenwerkende organisaties in een dergelijke
multifunctionele accommodatie voor een meervoudige uitdaging. Niet alleen moet er een vernieuwende
samenwerking worden opgestart, maar men moet ook samenwonen en -leven in het nieuw gebouw. In
het geval dat er vooral vanuit budgettair oogpunt multifunctioneel werd gebouwd, gaat men er nogal snel
van uit dat door samen te wonen de samenwerking wel vanzelf gaat komen. Uit praktijkervaringen blijkt
echter dat hier vaak het schoentje knelt. Het samen gehuisvest zijn kan zelfs nefast zijn voor de
samenwerking omdat de discussies al snel verzeilen in praktische beslommeringen rond het beheer en
de exploitatie van de gebouwen.
Er komen dan ook steeds meer kritische bedenkingen vanuit architecturale maar ook pedagogische hoek
bij die ‘vlucht’ die het bouwen van geclusterde voorzieningen heeft genomen. Eén van de argumenten
tegen het onder één dak model is de ‘schaalvergroting’ die dit met zich meebrengt. Steeds vaker zitten
leerlingen, zowel in het beroepsonderwijs als in de basisschool met 1200 onder één dak (Mulder, 2005).
De ‘school om de hoek’ wordt in het gedrang gebracht door de ‘brede vleugelschool’, waar een aantal
scholen van verschillende denominaties worden in ondergebracht, en dit zorgt voor extra druk op
mobiliteit.
Mulder (2005) ziet nog een ander effect van het clusteren van functies, met name ‘institutionalisering’. De
doelstelling om kinderen in contact te brengen met sport, cultuur en het buurtleven worden volledig
georganiseerd door de brede school, waardoor het buitenschoolse toch weer binnen het gebouw wordt
getrokken. Dezelfde auteur stelt ook dat de veronderstelling dat samen bouwen goedkoper is niet altijd op
gaat. Multifunctionele gebouwen worden complexer, en ook het plannen, ontwerpen en beheren ervan.
Ook op stedenbouwkundig niveau is de clustering niet altijd wenselijk. Voorzieningen worden uit de
wijken getrokken, waardoor er monofunctionele woonwijken achterblijven en de herkenbaarheid van
straten en pleinen verminderd wordt (Mulder, 2005).
Voor kleine kinderen wordt het soms als nadeel ervaren om in een groot gebouw te zitten, dat niet op hun
maat ontworpen is en met weinig buitenruimte. De buitenruimte blijkt sowieso een ‘blinde’ vlek in de
brede school ontwikkeling. Het budget hiervoor is beperkt waardoor de mogelijkheden naar inrichting zich
vaak beperken tot tegels en wat speeltoestellen. Daarnaast krijgt de buitenruimte vaak te laat aandacht in
de voorbereiding op de bouw van een brede school, als men er al toekomt. Hier ligt dan ook een
belangrijke ontwerpopgave. (Architectuur Lokaal, 2008). We zien dan ook dat er steeds meer aandacht
komt voor die buitenruimtes, ondermeer via studiedagen en publicaties.

| 50 |

AGION

DEEL 1: BREDE SCHOOL ALS CONCEPT IN BINNEN EN BUITENLAND

Wat zijn de grootste successen, uitdagingen en ambities op het vlak van brede scholen in
Nederland? (bron Jaarbericht Brede school (Oberon, 2009))
x Grootste successen: samenwerking en activiteitenaanbod.
Grootste successen volgende de brede scholen in
het primair onderwijs. (Oberon, 2009:39)

Grootste successen voor brede scholen in het
Voortgezet Onderwijs. (Oberon, 2009:55)

Grootste successen
(Oberon, 2009:71)
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x Het grootste knelpunt: de financiën, tijds- en werkdruk en coördinatie
Grootste knelpunten voor de
brede scholen in het primair
onderwijs. (Oberon, 2009:39)

Knelpunten, groot en klein, voor
brede scholen in het Voortgezet
Onderwijs. (Oberon, 2009:55)

Knelpunten
volgens
de
gemeenten. (Oberon, 2009:71)

x Ambities voor de brede scholen.
Ambities van brede scholen in
het
Primair
Onderwijs:
versterken
en
uitbreiden.
(Oberon, 2009:40)
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Ambities van brede scholen in
het Voortgezet Onderwijs:
borgen, uitbouwen, inbedden.
(Oberon, 2009:56)

Ambities van brede scholen
volgens
de
gemeenten:
uitbreiden. (Oberon, 2009:72)
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Bron: www.noppert.nl

Wereld op zuid. Bron: AGIOn

Bibliotheek. Bron: AGIOn

*** Multifunctioneel Centrum De Barte in de Knipe is een
combinatiegebouw voor 2 scholen, kinderopvang, buitenschoolse
opvang, wijkpost, thuiszorg en een multifunctionele zaal. De
bestaande gymzaal van één van de scholen wordt gerecupereerd,
en opgenomen in de reeks van zadelkappen die gecreëerd
worden. Hierin worden 2 pleinen uitgesneden een verhard
voorplein en een groen plein aan de achterkant van het gebouw.
De kleinschaligheid van de lintbebouwing van het dorp wordt
aangehouden, en dit draagt bij tot de overzichtelijkheid van het
geheel. Er wordt ruimte voorzien voor lokale verenigingen, de
dagopvang van ouderen, en voor de redactie van de dorpskrant.
Zo wordt dit gebouwencomplex van circa 2000 m² een nieuw
dorpscentrum in De Knipe.

*** Wereld op Zuid. De brede school Wereld op Zuid is gegroeid
vanuit een stadsvernieuwingsproject in de wijk Rotterdam Zuid.
Woningcorporatie Vestia is de initiatiefnemer van het project. Het
is een brede school voor kinderen tot 12 jaar en een brede
buurtvoorziening voor ouders en buurtbewoners. In de brede
school zitten 5 partners onder één dak: 2 basisscholen en een
school voor buitengewoon onderwijs, een organisatie voor
kinderopvang voor voorschoolse (0-4) en buitenschoolse opvang
(4-13), een welzijnsorganisatie, en een organisatie voor de
begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking. Er is
ook een kleine afdeling van de Rotterdamse bibliotheek in het
gebouw opgenomen. Een aantal gemeenschappelijke ruimtes,
zoals de sportzaal en het kooklokaal, worden verhuurd. Men werkt
er samen in één bestuurlijke eenheid, de Stichting Wereld op Zuid,
wat een krachtig model blijkt om het maatschappelijk project waar
te maken.

Sportzaal. Bron: AGIOn

Wereld op Zuid: 5 organisaties in één gebouw werken samen aan krachtige brede
school. (Jap Sam et al., 2009)
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2.4

Denemarken: inzetten op brede ontwikkeling

2.4.1

Inhoudelijke aspecten

Om een goed beeld te krijgen op de Deense invulling van de principes van het concept ‘brede school’ -in
Denemarken bestaat geen gelijkaardige term- richten we ons eerst op een aantal aspecten van de
Deense samenleving, waar de cultuur van democratie en participatie sterk aanwezig is.
Terwijl in veel landen de brede school vertrekt vanuit achterstandsbestrijding, staat in Denemarken de
brede ontwikkeling, de zinvolle vrijetijdsbesteding en de combinatie met tweeverdieners centraal. In de
werkende bevolking is er immers een sterke vertegenwoordiging van voltijds werkende tweeverdieners
(Timmerhuis et al., 2006). Het zijn ouders die vijf dagen op een week opvang nodig hebben van 9.00 tot
16.00 uur (Nøhr, 2010). De overheid voorziet dan ook in een ruim aanbod aan financiële ondersteuning
en sociale rechten op het vlak van kinderopvang, die in principe als aanvullend wordt beschouwd op het
gezin als basis van de opvoeding. Gezien de langere zwangerschapverlofregeling17, komen de meeste
kinderen vaak pas op negen maand tot één jaar naar de kinderopvang. De gemeentes hebben een
‘oppas-verplichting’ en moeten aan elk kind vanaf 26 weken een plaats in een kinderdagverblijf
aanbieden.18
Kinderopvang en onderwijs zijn in Denemarken over het algemeen aparte ‘werelden’ die elk volgens hun
eigen tradities en cultuur werken (Pirard et al., 2004). De kinderopvang ziet zichzelf als aanvullend op, en
bijgevolg nadrukkelijk verschillend van het onderwijs (Timmerhuis et al., 2006). De laatste jaren echter
zien we in de praktijk steeds meer toenadering en samenwerking, die ook door de overheid wordt
aangemoedigd. Dit volgt uit de vaststelling dat er veel van elkaar te leren valt waarbij beide sectoren baat
kunnen hebben, maar wel vertrekkende van hun eigenheid. Bij deze samenwerking ligt het accent
duidelijk op de ‘brede ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren’, en zien we een sterk raakvlak van wat
het brede school concept voor ogen heeft.
We bespreken hieronder kort de structuur van kinderopvang en onderwijs, en lichten de raakvlakken met
het brede school concept verder toe.
Leerplichtonderwijs begint er pas vanaf de leeftijd van 6/7 jaar. Tot die tijd kunnen kinderen in een vorm
van dagopvang terecht. Ook tijdens de schooltijd zijn er verschillende types van buitenschoolse opvang
opgezet, onder verschillende beleidsdomeinen. De grote vraag naar kinderopvang, en langere tijd die
kinderen er doorbrengen is één van de redenen om sterk in te zetten op zowel het aanbod en de kwaliteit
in de kinderopvang. De begeleiders van de kinderopvang zijn dan ook voor het merendeel gediplomeerde
pedagogen19. Op 23 November 2007 keurde men de Wet op de Kinderdagverblijven goed,
‘Dagtilbudsloven’ in het Deens. In de doelstellingen van de wet vinden we een aantal belangrijke
raakpunten met de brede school gedachte terug. De wet wil:
1. het welzijn, de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren bevorderen door dag-, vrijetijds-,
en clubopvang en andere sociaalpedagogische vrijetijdsbestedingen;
2. het gezin de mogelijkheid geven om te kiezen tussen een gediversifieerd voorzieningenaanbod en
subsidies, zodat men kan komen tot een optimale afstemming tussen gezin en werk;
3. een negatieve ‘sociale erfenis’ en uitsluiting van individuen voorkomen door te zorgen voor een
preventief ondersteuningsaanbod voor kinderen en jongeren met specifieke noden of een bepaalde
maatschappelijke kwetsbaarheid;
17

Ouders hebben recht op 52 weken verlof voor en na de geboorte van het kind: 18 weken zwangerschapsverlof, 2 weken
geboorteverlof voor de vader en aangevuld met 32 weken ‘ouderverlof’ die ze volgens bepaalde regels onderling kunnen verdelen.
(Nøhr, K., 2010)
18
Dit staat beschreven in de ‘De Wet op de Kinderdagverblijven (23 November 2007), Dagtilbudsloven. Vanuit de nationale
overheid wordt er een subsidie voorzien van 70% van de brutokosten, de rest wordt betaald via ouderbijdragen (Nøhr, K., 2010).
19
Met een opleiding op hogeschoolniveau.
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4. samenhang en continuïteit tussen de voorzieningen bevorderen en zorgen voor voorzieningen die
voldoende leeftijdsspecifiek en uitdagend zijn.
Daarnaast worden alle kinderopvanginstellingen verplicht pedagogische leerplannen op te maken.
Deze leerplannen worden gebaseerd op verschillende ontwikkelingsgebieden, geïnspireerd op de theorie
van meervoudige intelligenties van Howard Gardner.
Zoals eerder aangehaald, beginnen kinderen hun schooltijd vanaf 6/7 jaar. Eerst gaan ze naar de
‘børnehaveklasse’, een soort schakelklas tussen de dagopvang en de basisschool. De basisschool omvat
de leerplichtige periode en loopt door tot het kind 16 jaar is geworden, startend van de 0e klas
(børnehaveklasse) tot en met de 9e klas. Daarna kan een kind de 10e klas volgen en doorstromen, ofwel
direct naar het ‘gymnasium’, ofwel naar een andere vorm van voortgezet onderwijs (Nøhr, 2010). De
schooldag is relatief kort, van 8.00 tot 13.00.
Er zijn twee soorten scholen in Denemarken. Folkeskole zijn openbare scholen en maken 87% van het
totaal aantal scholen uit. Friskole zijn vrije scholen, die privé opgericht zijn met een bepaalde
pedagogische, religieuze of politieke achtergrond. Deze Friskole vertegenwoordigen 13% van de scholen.
De vrije scholen hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente en worden gesubsidieerd.
Het volgende overzicht geeft de verschillende leeftijden en types kinderopvang weer, en het
beleidsdomein waar ze onder vallen:

De verschillende types kinderopvang per leeftijd en beleidsdomein (groen welzijn; oranje onderwijs).

2.4.2

Brede school in Denemarken?

Er is zoals eerder gezegd geen vergelijkbaar concept ‘brede school’ in Denemarken, wel een aantal
raakvlakken met de doelstellingen van het concept. Een eerste raakvlak met het brede school concept is
de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Een eerste vorm hiervan gebeurt in de eerste
klas van de school. Het instapklasje (børnehaveklasse), vanaf 6 jaar, wordt begeleid door een pedagoog
en niet door een leerkracht. Deze pedagoog is opgeleid binnen de sector van de kinderopvang. Een
tweede vorm van samenwerking is die tussen scholen en de twee soorten kinderopvang die aangeboden
wordt na de schooltijd. We zien een tendens dat scholen of gemeentes pedagogen betrekken in de
‘schooltijd’, en dus samen met leerkrachten vorm geven aan de activiteiten. Op die manier komen er
meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod en kan men het ‘leren’ ook op een speelse manier vorm geven.
Leerkrachten en pedagogen overleggen met elkaar en stemmen hun activiteiten op elkaar af. Af en toe
woont de pedagoog een les bij of wordt de leraar betrokken bij een naschoolse activiteit (Nøhr, 2010).
Volgens Timmerhuis et al. is de brede school in Denemarken het best te omschrijven als “een min of
meer nauwe samenwerkingsvorm tussen school en vrijetijdscentra (= SFO en Fritidsheim)” (Timmerhuis
et al., 2006:62). De Deense onderwijsminister stelt zich wel tot doel om de interactie tussen school en
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vrijetijdscentra, muziekscholen, sportverenigingen, enzovoort verder uit te breiden, en de samenwerking
niet te beperken tot enkel school en kinderopvang (Timmerhuis et al., 2006).
Een tweede raakvlak, naast de eerder bipolaire samenwerking tussen sectoren, is de sterke nadruk op
brede ontwikkeling van kinderen en jongeren binnen de sectoren kinderopvang en onderwijs zelf.
Binnen de kinderopvang wordt dit sterk geworteld in de specifieke opleiding van vrijetijdspedagogen die
deze aspecten in hun visie en praktijk integreren. De wetgeving kinderopvang op landelijk niveau giet
deze visie ook in een beleidsinstrument, met name de ‘pedagogische leerplannen’. Volgens deze
leerplannen is men verplicht te werken volgens 6 thema’s, gebaseerd op de meervoudige intelligentie
theorie van Gardner (zie supra). Deze thema’s richten zich op: (1) de veelzijdige persoonlijke ontwikkeling
van het kind, (2) de verwerving van sociale competenties, (3) taalontwikkeling, (4) lichaam en beweging,
(5) natuur en natuurfenomenen, (6) culturele uitdrukkingsvormen en waarden (Nøhr, 2010). Iedere
instelling moet deze doelstellingen omzetten in werkbare ‘leerplannen’, zonder de samenhang op totale
ontwikkeling te verliezen.
Ook binnen het onderwijs zien we de nadruk op ‘competentieontwikkeling’. Naast de
onderwerpgerelateerde competenties, worden ook de persoonlijke, culturele en sociale competenties als
werkgebieden voor het onderwijs bepaald (Timmerhuis et al., 2006).
Een derde raakvlak is het accent op participatie of medezeggenschap, zowel voor kinderen als voor
ouders. Dit stoelt op een lange traditie in meerdere instellingen, vanuit het idee dat democratische
vaardigheden zo vroeg mogelijk aangeleerd moeten worden. Jongeren worden betrokken bij de planning
en inhoud van de activiteiten in de vrijetijdsclubs, en ook op gemeentelijk niveau worden kinderen
betrokken bij het beleid (Timmerhuis et al., 2006). Oudercommissies zijn verplichte organen in zowel
kinderopvang en onderwijs. De concrete invulling en slagkracht van die participatie is zeer
contextgebonden. In ‘sterke’ wijken, met ‘sterke’ ouders zal hier meer gebeuren dan in zwakkere buurten.
2.4.3

Ruimtelijke aspecten

Aangezien kinderopvang en scholen traditioneel uit aparte werelden komen, zijn ze grotendeels apart
gehuisvest. Buiten de privé-initiatieven, valt de huisvesting van de andere vormen van kinderdagopvang,
onderwijs en naschoolse opvang onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Naarmate de vraag
zal dan ook lokaal gekeken worden hoe men best kwesties van huisvesting organiseert.
De kinderdagopvang (-6 jaar) zit in het algemeen op andere locaties dan de school. Ook de vanuit de
welzijnssector georganiseerde naschoolse opvang zit meestal op andere locaties dan de school, soms in
combinatie met de kinderdagopvang. Hierdoor wordt het onderscheid tussen schoolse tijd en naschoolse
tijd ruimtelijk benadrukt. De verplaatsing tussen de locaties wordt door de opvang georganiseerd.
De schoolgebonden naschoolse kinderopvang (SFO – 6-16 jaar), waar het merendeel van de kinderen
naartoe gaat, zal meestal in de school of op de schoolsite georganiseerd worden, maar altijd/bij voorkeur
in eigen gebouwen of in aparte ruimten met eigen sfeer, ingang en leiding. Daar waar men plaatsgebrek
ondervindt, zien we dat er steeds meer dubbel gebruik van onderwijs en kinderopvangruimtes plaats
vindt.
Er is een wettelijk kader waarin opgenomen is waaraan de instellingen voor de kinderopvang moeten
voldoen. In 'kindermilieu-rapport' moet de instelling jaarlijks rapporteren over de fysieke en psychische
ervaring van de omgeving, vanuit het perspectief van het kind.
Eén van de grondgedachtes van de brede school, ‘de brede ontwikkeling’, vertaalt zich vooral in de
kinderopvang door een inzet op vrij en avontuurlijk buitenspel, vaak op grote buitenterreinen.
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Buitenspel wordt immers als zeer belangrijk gezien voor de algemene gezondheid en welzijn van
kinderen, en past in de vrije aanpak rond spel en ontwikkeling van de opvang (Barnardo's, 2006).
Daarnaast wordt er in de kinderopvang sterk ingezet op het creëren van een huiselijke omgeving om
kinderen een ‘tweede thuis’-gevoel te geven. Ze brengen er immers veel tijd in door, aangezien de school
al eindigt om 13u00. Wanneer er een huiselijke atmosfeer is merkt men dat er een groter identiteitsgevoel
is en dat begeleiders en kinderen meer zorg dragen voor de omgeving (Barnardo's, 2006).

| 58 |

AGION

DEEL 1: BREDE SCHOOL ALS CONCEPT IN BINNEN EN BUITENLAND

Verbouwde
porseleinfabriek
voor
onderwijs en buitenschoolse opvang.
Bron: AGIOn

Ontspanningshoek
in
de
buitenschoolse opvang. Bron: AGIOn

*** Valby Skole, Kopenhagen. Dit is een school met
buitenschoolse opvang (BSO) die gehuisvest is in een
gerenoveerde porseleinfabriek. Het gebouw heeft drie
verdiepingen, waarbij het gelijkvloers grotendeels wordt in beslag
genomen door de buitenschoolse opvang, en de verdiepingen
door het onderwijs. Enkele leslokalen voor onderwijs bevinden zich
op het gelijkvloers. De speelzaal en het muzieklokaal op de eerste
verdieping worden ook door de buitenschoolse opvang gebruikt.
De school en buitenschoolse opvang hebben een geïntegreerde
werking, met één directeur voor het geheel, met name de directeur
van de school. De directeur van de buitenschoolse opvang werkt
dus onder de schooldirecteur, maar heeft wel veel inhoudelijke en
budgettaire vrijheid.
De ruimte voor de buitenschoolse opvang is een ‘open plan’
ruimte ingedeeld in activiteitengebieden. Deze zijn als het ware
rond een ‘straat’ geplaatst, waaronder een computercafé, een
grote keuken en eetruimte, legoruimte, knutselatelier, zithoeken,
spelruimte met pooltafel, minivoetbal, verkleedhoek en
theaterruimte. Via een bord kunnen kinderen bij aanvang van de
buitenschoolse opvang uit activiteiten kiezen, en weten ze welke
begeleider die dag daarvoor verantwoordelijk is.

Buitenschoolse opvang op verdiep 0 –
onderwijs op verdiep 1 en 2. Bron:
AGIOn

*** Skolen ved soerne / SFO Sestjernen, school en BSO in één
gebouw. Dit is een oud, gedeeltelijk gerenoveerd, schoolgebouw.
In 2006 werden de school en kinderopvang er samen gehuisvest.

Straatbeeld
van
school
kinderopvang. Bron: AGIOn

en

Bij de directies van school en kinderopvang leefde er alleszins een
sterke visie op samenwerking. Het heeft wat voeten in de aarde
gehad om deze samenwerking inhoud te geven. De gemeentelijke
verplichting dat de vrijetijdspedagogen (opvang) zeven uren per
week mee in het onderwijs moeten staan heeft de samenwerking
een duwtje in de rug gegeven.
In het begin van de week vinden er teamvergaderingen plaats
tussen leraren en pedagogen. Op deze vergaderingen gebeurt de
weekplanning. Ook het welbevinden van de kinderen wordt er
besproken.
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Het volledige gebouw wordt zowel door onderwijs als
buitenschoolse opvang gebruikt. De ruimtes werden in principe wel
toegewezen aan één van beide functies, maar worden ook door de
andere partij gebruikt. Het delen van de lokalen zorgde initieel wel
voor spanningen, maar dankzij goede afspraken is dit nu
grotendeels tot de normale gang van zaken gaan behoren. De
nood aan extra bergruimte blijft wel bestaan.
Een gevolg van dit gedeeld gebruik is dat leerkrachten nu aparte
werkplekken hebben. Er is wel een groot ruimtegebrek voor de
buitenschoolse opvang maar dit werd tot nu toe opgelost door
regelmatig gebruik te maken van andere locaties, zoals het park of
het museum. De aangekondigde besparingen echter zouden dit
niet meer mogelijk maken.
Flexibele ruimte tussen de klassen
gebruikt zowel voor school als opvang.
Bron: AGIOn

Nieuwbouw in centrum Kopenhagen
voor kinderopvang. Bron: AGIOn

Duurzame bouwtechnieken: ventilatie,
groendak, etc. Bron: AGIOn

Buitenlocatie in het bos. Bron: AGIOn
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Het beste bewijs van het succes is toen men enkele jaren geleden
de samenwerking tussen leerkrachten en pedagogen stopgezet
hadden, de leerkrachten klachten hadden, ze wilden hun
‘pedagoog’ terug.

*** Bornehaven Stenurten, Kopenhagen + boslocatie. De
kinderopvang werkt in dit project volgens de principes van de
‘ecologische opvang’. Dit vertaalt zich in een gebouw waarin
zoveel mogelijk aspecten van duurzaam bouwen zijn geïntegreerd,
zoals: het gebruik van natuurlijke en gerecycleerde materialen,
een groendak, de speelplaats als plek van natuur en de aanleg
van een klimatologische ‘tussenruimte’ als buffer tussen binnen en
buiten die ook als flexibele speelruimte kan gebruikt worden.
Het plan van het gebouw is opgebouwd rond een centrale spil
waar ontmoetingsruimte, eetruimte en keuken samen zijn
ondergebracht. Aan de ene kant is er een vleugel voor de jongste
kinderen (0-3 jaar) die in groepen van 24 een eet- en leefruimte
delen. Hier werken dan drie tot vier medewerkers. Aan de andere
kant van het gebouw is de vleugel voor de oudere kinderen (drie
tot zes jaar), waar de ruimtes vrijer zijn ingedeeld rond sferen en
activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een kussenruimte, leeshoek,
speelruimtes of kunstatelier aanwezig. Ondanks die vrijere
indeling, zijn de kinderen wel in groepen ingedeeld en hebben ze
hun vaste ‘pedagogen’.
Voor de drie tot zes jarigen is er ook een buitenlocatie in het bos,
waar één groep om de drie weken een week doorbrengt. De
buitenlocatie is opgevat als een huis in het bos, waar het accent
op het buiten spelen en leven ligt. Het huis zelf heeft slechts een
elementaire inrichting, want het is de bedoeling dat het enkel
gebruikt wordt op regendagen en rustmomenten.
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3. BREDE SCHOOL IN VLAANDEREN
3.1

Inhoudelijke aspecten

3.1.1

De brede school binnen het onderwijsbeleid

In Vlaanderen komt de brede school terug in heel wat beleidsnota’s en –initiatieven, en dit zowel op het
niveau van de Vlaamse regering als de lokale besturen.
Het brede school concept wordt door de Vlaamse regering voor het eerst geïntroduceerd in de legislatuur
2004-2009. De toenmalige minister van onderwijs, Frank Vandenbroucke, sprak in zijn beleidsnota van
“… een duurzame samenwerking van scholen met andere instellingen of partners voor de ontwikkeling
van kinderen.” (Minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke, 2004:87). Uit deze vrij
algemene omschrijving bleek alleszins een voorbehoud tegenover een al te uniforme en rigide
benadering van het concept: hoe de brede school concreet vorm kan krijgen zou afhangen van de
instellingen waarmee de school samenwerkt, de doelen die daarbij worden vooropgesteld en de lokale
behoeften en omstandigheden. Wel sprak men zich duidelijk uit voor de uitbouw van heuse netwerken
rond scholen die verder moesten gaan dan de reeds voorkomende bilaterale samenwerkingsverbanden
(ibidem).
Ook in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 blijft de idee van de brede school verder
leven. Volgens het regeerakkoord moet de school via een stimulerend beleid worden omgevormd tot een
‘brede leefschool’. Men heeft het hierbij over “een school die ingebed is in de buurt en in het
sociaaleconomische weefstel; en die van daaruit nauw samenwerkt met de samenleving, het
verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en de overheidsinstellingen.”, en over “een actief netwerk
van organisaties uit verschillende sectoren rondom één of meerdere scholen die een bondgenootschap
vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en
in de vrije tijd.” (De Vlaamse Regering, 2009:24). Ook hier komt de idee van netwerkvorming tussen
scholen en andere sociale actoren weer sterk op de voorgrond. De doelstellingen van deze netwerken
zijn duidelijk: een zinvolle invulling van de buitenschoolse opvang, zorgen voor een naadloze overgang
van kinderopvang naar de school, en een groeiende participatie van leerlingen aan het sociale en
culturele leven. Opvallend is dat in het regeerakkoord voor het eerst ook gedacht wordt aan de
infrastructurele consequenties van de brede school. Het is de bedoeling dat schoolgebouwen breed
worden gebruikt en zo functioneren als “schakel tussen de school en haar netwerk” (De Vlaamse
Regering, 2009:24). In één adem haalt men hier de verzekeringsproblematiek aan bij het openstellen van
schoolgebouwen. De Vlaamse regering belooft werk te maken van een collectieve verzekering als
schoolgebouwen buitenschools ook door derden worden gebruikt (ibidem).
De minister van Onderwijs en Vorming voor de legislatuur 2009-2014, Pascal Smet, onderschrijft in zijn
beleidsnota de ambities van het regeerakkoord, maar doet enkele aanvullende uitspraken over de
pedagogische aspecten van de brede school. In die optiek wordt gewezen op de wenselijkheid om ook
het leren op school te verbreden. Om kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie aan te bieden, werkt men
best samen met kunstenaars, kunsteducatieve organisaties, en het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De
brede school wil de verschillende opvoedingsmilieus van kinderen en jongeren (thuis, school, opvang of
vrije tijd) dichter bij elkaar brengen, en activiteiten groeperen en op elkaar afstemmen. Dit leidt ondermeer
tot meer zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding en participatie van alle leerlingen aan het sociale en
culturele leven. Ook voor ouders die werk en zorg combineren kan deze afstemming en samenwerking
voordelig zijn in het kader van de buitenschoolse opvang.
Aanvullend op de inhoudelijke ambities formuleert de minister ook enkele ambities naar het breed gebruik
van schoolgebouwen toe. “Door schoolgebouwen open te stellen voor buitenschoolse activiteiten worden
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scholen echte buurtscholen, ankerpunten van het sociale leven in de buurt.” (Vlaams Minister van
Onderwijs Pascal Smet, 2009:39). De mogelijke hindernissen die zich bij dit openstellen kunnen
voordoen, zullen worden weggewerkt. Daarnaast is het belangrijk om bij renovatie- en
nieuwbouwprojecten het brede school concept systematisch op te nemen in de planning en het
patrimoniumbeheer maximaal af te stemmen op de maatschappelijke noden (ibidem).
3.1.2

Visies over de brede school in Vlaanderen

Vanaf begin jaren 2000 konden we vaststellen dat verschillende beleidsdomeinen en maatschappelijke
sectoren zich begonnen uit te spreken over de toepasbaarheid van de brede school in Vlaamse context.
Vanuit de Cel Cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap werd opdracht gegeven voor een onderzoek
naar een werkbare invulling van de brede school gedachte voor Vlaanderen. Dit onderzoek, ‘Naar een
brede school in Vlaanderen’ van Pirard, Ruelens en Nicaise (2004) weerhoudt drie basisdoelstellingen
voor de brede school. Elk van deze basisdoelstellingen hebben ‘de brede ontwikkeling van kinderen’ als
gemeenschappelijke noemer.
x De eerste doelstelling is de ‘kansbevordering voor achtergestelde groepen’. Hierbij wil men
inspelen op de problematiek van de schoolse achterstand bij maatschappelijk kwetsbare kinderen
en jongeren. Schoolprestaties worden immers sterk beïnvloed door maatschappelijke factoren
zoals taalachterstand, kansarmoede, normvervaging of opvoedingsproblemen thuis. De brede
school laat dan toe om zinvol antwoord te bieden op deze onderwijsbedreigende factoren.
x Een twee doelstelling is het ‘levensbreed leren’, wat aansluit bij het concept van meervoudige
intelligentie. Naast de ontwikkeling van het cognitieve, besteedt de brede school ook aandacht aan
andere ontwikkelingsaspecten: emotioneel, fysisch, sociaal, artistiek, cultureel of muzisch. In het
geval van het levensbreed leren zijn de doelstellingen van de brede school en het onderwijs nauw
met elkaar vervlochten.
x Een derde en laatste doelstelling gaat over de ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en de afstemming
van schooltijden op die van ouders en de rest van de samenleving. Tweeverdienershuishoudens
worden steeds meer de norm wat de vraag naar flexibele modellen voor kinderopvang
aanzwengelt. Ook hierin kan de brede school een rol spelen. Onder deze doelstelling ontstaat
echter wel een zeker spanningsveld tussen schoolse ‘leer’-tijd en buitenschoolse ‘vrije’-tijd, en hoe
deze ingevuld moeten worden. (Pirard et al., 2004)
Daarnaast kwam er ook een inhoudelijke aanzet vanuit het beleidsdomein Sport waar men in opdracht
van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport een visietekst liet opstellen rond school en sportbeoefening
(Cardon et al., z.j.). De visietekst vertrekt van de stelling dat een louter aanmoedigingsbeleid tot meer
bewegen niet voldoende is, maar dat er moet gewerkt worden aan het “creëren van een omgeving die
sport en beweging toelaat en aanmoedigt” (Cardon et al., z.j.:1).
Volgens de auteurs zijn de meest geschikte ‘omgevingen’ waar dit kan gebeuren, scholen en openbare
ruimtes. De visietekst benadrukt dat dit een gedeelde opdracht moet zijn, en scholen hiervoor moeten
samenwerken met partners uit de buurt (zoals de gemeentelijke sportdienst) en schoolsportorganisaties.
De visietekst schuift het model van ‘brede school’ naar voren als samenwerkingsverband om deze
opdracht concreet in te vullen. De brede school met sportaanbod zet kinderen en jongeren aan om meer
te bewegen. Dit moet gebeuren via de promotie van middagsport, het creëren van een actieve
speelplaats, bewegingseducatie, en actief transport (te voet naar school, fietsen,…). Daarnaast is er ook
het extra-curriculaire aanbod, met name de naschoolse sport. Dit moet zich richten op kinderen die niet
automatisch aan sport doen, en moet recreatief van aard zijn. Plezier staat dus centraal. Daarbij is er
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afstemming op het sportaanbod van de gemeente nodig, om maximale doorstroommogelijkheden te
creëren. Een ander belangrijk aandachtspunt hierbij is de aansluiting van het gemeentelijk sportaanbod
bij reguliere schooluren. Er zijn organisatorische werkmodellen uitgewerkt voor zowel het basis- als het
secundair onderwijs. Een belangrijk verschil tussen de modellen is van belang voor de ruimte, met name
dat er wordt aangeraden om het sportaanbod voor het basisonderwijs zoveel mogelijk in de school zelf te
organiseren, om verplaatsing van leerlingen te voorkomen, terwijl het op secundair niveau
schooloverkoepelend kan ingevuld worden.
De belangrijkste bijdrage in het uitwerken van het Brede school concept in Vlaanderen werd echter
geleverd door het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. In 2006 werd na een brede consultatie van
experts uit de sectoren van Cultuur, Jeugd en Sport, Welzijn en Onderwijs een ‘breed gedragen’
visietekst ‘Brede school in Vlaanderen en Brussel’ opgemaakt20. In deze visietekst worden de
basisideeën rond de brede school in Vlaanderen en Brussel omschreven.

Wat is een brede school? (Joos et al., 2006:6)

In de visietekst worden een aantal stellingen naar voren geschoven. Men streeft geen eenduidig ‘model’
na, maar men wil vertrekken van enkele goed omschreven principes en uitgangspunten. Zo zal men
kunnen leren uit de voorbeelden in Nederland, maar de Vlaamse brede scholen zullen ongetwijfeld
anders zijn, en ook onderling sterk verschillen. Voor de concrete invulling moet de lokale dynamiek sterk
spelen. Het brede netwerk groeit uit de lokale mogelijkheden en speelt in op de lokale kansen,
dynamieken, behoeften en noden. Gemeenten of organisaties die actief zijn op bovenlokaal of
mesoniveau kunnen een inspirerende, stimulerende rol opnemen en de lokale dynamiek in gang steken
of coachen.
20

Deze visietekst is opgemaakt in opdracht van Minister van Onderwijs, Vorming en Werk in samenwerking met de Minister van
Cultuur, Jeugd en Sport en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de voorzitter van het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, bevoegd voor onderwijs.
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Op het vlak van organisatie is de visietekst ook duidelijk. Het gaat om een breed netwerk van partners
die met een gemeenschappelijk doel en op gelijkwaardige manier samenwerken. Hierbij wil men
vertrekken van de eigenheid van elk van die partners en sectoren in de rol die ze spelen in de
verschillende levensdomeinen van kinderen en jongeren. Deze levensdomeinen zijn bijvoorbeeld het
gezin, school, vrienden, vrije tijd, buurt, werk of opvang. De gelijkwaardigheid van de partners binnen het
samenwerkingsverband wordt sterk benadrukt. De school blijft echter een belangrijke partner, aangezien
kinderen er een groot deel van hun tijd in doorbrengen. De lokale context zal echter uitmaken in welke
mate één of meerdere partners een centralere rol toebedeeld krijgen. De meerwaarde voor alle partners
in de samenwerking staat voorop, en de brede school “versterkt de kernactiviteiten van de betrokken
partners, vergroot de effectiviteit van de eigen werking of rol en verhoogt de kwaliteit van ieders aanbod.”
De visietekst doet ook uitspraak over de kerndoelstelling van de brede school voor kinderen en jongeren,
met name het ‘wereldwijs worden’. De brede ontwikkeling, het stimuleren en bevorderen van
competenties, en de aandacht voor de ‘totale persoonlijkheid’ van het kind liggen aan de basis van een
brede school werking.
Men wil kinderen laten opgroeien in een ‘brede leer- en leefomgeving’. Het gaat hierbij om een “rijke en
veilige oefenplaats voor de complexe maatschappij waarin ze later hun eigen plaats moeten vinden”
(Joos et al., 2006:8). De brede school wil hiervoor bestaande leer- en leefomgevingen van kinderen en
jongeren gaan verbinden, en de uitwisseling ertussen stimuleren. Die leer- en leefomgevingen worden
bekeken in de breedst mogelijke zin, met name de school, sportvereniging, initiatieven op cultureel vlak,
jeugdwerk, de buurt, de peergroup, het gezin, ... . De visietekst stelt wel voorop dat de brede school niet
de vrije tijd van kinderen wil ‘inpalmen of pedagogiseren’, maar wel een grote diversiteit aan
ervaringsmogelijkheden wil creëren. “Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat kinderen en
jongeren ook nood hebben aan vrije ruimte en tijd om zelf op ontdekking te gaan zonder
begeleiding.”(Joos et al., 2006:19). Het spontane en informele ‘ontdekken’, wordt als even belangrijk
beschouwd als het formele of gestuurd ‘leren’. Samen spelen en sporten leidt tot de ontwikkeling van een
breed gamma aan inzichten, vaardigheden, attitudes die de schoolervaring aanvullen en versterken.
Als antwoord op de vraag, ‘hoe creëren we nu die brede leer- en loofomgeving?’, stelt de visietekst voor
om kinderen en jongeren de gelegenheid te bieden om op verschillende manieren te participeren aan
reële maatschappelijke gebeurtenissen. Van het ‘kennismaken en ontmoeten’, het ‘oefenen en
uitproberen’ tot het ‘creëren en deelnemen’. We herkennen hierin drie gradaties van participatie.
De visietekst neemt ook een eerste versie van het referentiekader brede school op. Dit referentiekader is
een poging om de brede school in Vlaanderen inhoudelijk te duiden. Er is specifiek gekozen om zich te
beperken tot een ‘richtinggevend kader’. Dit vanuit de vaststelling dat pogingen om te komen tot een
sluitende definitie van de brede school nogal eens stranden, omdat ze er onvoldoende in slagen om de
complexiteit van het fenomeen te vatten (Joos et al., 2010a:2).
3.1.3

Referentiekader Brede School

Het ‘Referentiekader Brede School’ zoals opgenomen in de visietekst is licht aangepast op basis van
de ervaringen uit de Proefprojecten Brede School. Het omvat volgende aspecten: de definitie van de
brede school, het doel van de brede school, de organisatie van de brede school en drie toetsstenen voor
kwaliteit binnen een brede school. Het volledige referentiekader is opgenomen in bijlage 1.1.
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Definitie van brede school (Joos et al., 2010b):
“Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen
werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor
álle kinderen en jongeren."

Doel van de brede school: is het creëren van ‘maximale ontwikkelingskansen’ voor alle kinderen en
jongeren. Door deze inclusieve benadering, het werken voor álle kinderen en jongeren, draagt de
brede school bij tot de realisatie van gelijke kansen.
De organisatie van de brede school: een breed samenwerkingverband.
Een brede leer- en leefomgeving. Kinderen en jongeren bewegen zich door een veelheid aan
omgevingen waarin ze ervaringen opdoen en leren op zeer diverse manieren. Een Brede School wil
deze omgevingen optimaliseren én wisselwerkingen ertussen stimuleren.
Drie toetsstenen voor de kwaliteit van de brede school: Niet elke vorm van samenwerking met
een of meerdere scholen is een Brede School. Het gaat om diversiteit, verbindingen en participatie.
x Diversiteit: van de populatie kinderen of jongeren die we bereiken, van de kernaspecten van
brede ontwikkeling, van het aanbod aan activiteiten, van het samenwerkingsverband,
bewustzijn rond onderlinge diversiteit.
x Verbindingen: tussen doelen in functie van ontwikkelingskansen, tussen activiteiten, tussen
binnenschools en buitenschools leren, tussen eigen organisatie en brede school, meerwaarde
voor de eigen organisatie, centraal stellen van gezamenlijk belang van de brede school
werking…
x Participatie: van kinderen en jongeren bij beslissingen over brede school, in activiteiten
ingericht door de brede school, van ouders, van ‘basiswerkers’ zoals leerkrachten,
jeugdwerkers, in besteding van financiële middelen, aan evaluatie en bijsturing, …
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In het referentiekader wordt gesteld dat werken aan een brede leer- en leefomgeving op 3 manieren kan
vorm krijgen. Infrastructuur, de ruimtelijke inbedding van de (brede) school in de buurt en het verbinden
van schoolse en buitenschoolse omgevingen kunnen in elk van de 3 een rol spelen.
1. Verbreden van de leer- en leefomgeving. Hier gaat het om het aanbieden van nieuwe contexten
of de kwaliteit van bestaande activiteiten verhogen om kinderen en jongeren een brede waaier aan
ervaringen te laten opdoen. Het openstellen of het herinrichten van infrastructuur kan hier deel van
uit maken. Enkele voorbeelden uit het Eindrapport Brede school21:

Een basisschool stelt tijdens de schoolvakanties haar speelterrein en sportinfrastructuur
ter beschikking aan anderen. Een deel van het terrein wordt ingericht als steeds
toegankelijke buitensportplaats voor de kinderen én voor de jongeren uit de buurt. De politie
houdt geregeld een oogje in het zeil.
Een Brede School wil met de gemeente samenwerken om de ruimtelijke inrichting van de
buurt te herbekijken en zo meer speelmogelijkheden voor de kinderen te creëren.
Buitenspeelruimte. Vertrekkend van hun visie op vrije tijd van kinderen investeerde een
Brede School samen met buurtpartners zoals het lokale Initiatief Buitenschoolse Opvang
(IBO) in de informele speelruimte van de school en van de buurt. ‘Vanuit de kinderen
bekeken is buiten spelen immers een uniek deel van hun activiteiten, binnen of buiten de
school. Het geniet hun absolute voorkeur, niets wordt zoveel en zo graag gedaan als
buitenspelen. Ze ontwikkelen er allerlei competenties, ontmoeten andere kinderen, leven in
de buurt, participeren aan de samenleving.’ De visie was dat niet alleen de afzonderlijke
tijdsbestedingen op school, thuis, virtueel, vrije tijd,… tellen maar net ook de samenhang
ervan en hun interactie in een kindvriendelijke buurt. Men zocht dan ook naar
‘spilverbindingen’ in de buurt tussen school, bibliotheek, speelplein,… Er werd werk gemaakt
van overgangsbuitenruimte tussen school en buurt. Niet dat er bijvoorbeeld nergens meer
hekken nodig waren maar die werden zoveel mogelijk vervangen door spannende
bespeelbare afscheidingen. Al deze inspanningen dragen bij tot de keuzemogelijkheden van
kinderen, ouders en buurtbewoners, de leefbaarheid en sociale interactie en tot
verschillende vormen van vrije tijdsbesteding van kinderen en jongeren. Ze leggen ook
verbanden tussen verschillende plaatsen van leren! (naar Hajer, Froukje, 2007)
Buurtsport geeft fietslessen op het terrein van de school voor kinderen, geïnteresseerde
ouders en buurtbewoners.

2. Versterken van de leer- en leefomgeving. Hier werkt men aan de bredere omgeving van het
kind, waardoor maximale ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. De aspecten gezondheid, sociale
en emotionele situatie, sociaaleconomische situatie, en veiligheid. Het versterken vraagt
inspanningen van de brede school naar ouders, de buurt, leerkrachten, en partnerorganisaties.
Opnieuw enkele voorbeelden uit het Eindrapport Brede school:

De school stelt in samenwerking met haar partners haar speelterreinen en infrastructuur
ter beschikking van kinderen, ouders en buurtbewoners; er is een filiaal van de

21

JOOS, A., ERNALSTEEN, V., ENGELS, M. & MORREEL, E. 2010b. Eindrapport Brede School. Verslaggeving en aanbevelingen
na drie jaar proefprojecten Brede School in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt GOK/Steunpunt Diversiteit en Leren.
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De kinderen in de buurt wonen vaak erg klein behuisd. Kleuters spelen weinig buiten, er
is buitenschools weinig aanbod. De school voorziet in samenwerking met haar partners op
woensdagnamiddag in een aanbod: o.a. ‘Schoolwij’ een tweemaandelijks aanbod voor
kleuters en hun ouders. Er is ook bijhorende opvang door de jeugdwerking voor oudere
broers of zussen. De ouders voeren in groepjes samen met hun kleuters activiteiten uit met
verschillende educatieve materialen en activiteiten die ze thuis kunnen doen. Doel is
interactie stimuleren en de ouders ideeën meegeven voor thuis.
Een Brede School organiseert jaarlijks een wandeling voor alle partners in de wijk, zeker
leerkrachten zijn meer dan welkom. De meesten wonen immers niet in de buurt en hebben
weinig weet van de leefomgeving van hun leerlingen. Doel is kennismaking met de wijk, en
de werking van de wijkorganisaties.
Een coördinator vertelt: ‘Dankzij de Brede School hebben we ook een sociaal restaurant
kunnen openen. Dat maakt dat een heel groot deel van onze leerlingen de kans krijgen om
gezond te eten. Zelfs diegenen die het niet kunnen betalen, daar hebben we een fonds voor
opdat ze toch gezond kunnen eten en ze niet altijd met een stuk worst en een stuk droog
brood komen.

3. Breed leren. Dit gaat om een aanpak binnen de activiteiten zelf. Hoe kan men het ‘breed leren’ op
verschillende manieren zoveel mogelijk stimuleren? Hier vallen we terug op de visietekst Brede School,
waarin 3 gradaties van breed leren naar voren geschoven worden: oefenen, ontmoeten en creëren en
deelnemen. Het levensecht leren en levensbreed leren komen hierin sterk naar voren.

Ontmoeten: De school opent een buurtrestaurant. Leerlingen koken en bedienen er
buurtbewoners op dinsdag en donderdag (oefenen en ontmoeten).
Deelnemen en creëren: Mogelijk vervolg op het Mr. Bailly-project: de kinderen
organiseren een rondleiding in het museum voor ouders, andere kinderen, leerkrachten en
museumbezoekers. Ze tonen en duiden de werken en hun inspiratiebronnen.
Deelnemen en creëren: Naar aanleiding van een kunstproject op school bekijken de
kinderen wat er aan kunst aanwezig is in hun buurt. Ze gaan na hoe ze daar aan kunnen
bijdragen. Zo ontwerpen ze keramiektegels voor het nieuwe buurtpark in samenwerking met
een kunstenaar. Op deze manier dragen ze bij aan de verfraaiing van de buurt en aan het
gevoel van eigenheid van de buurt, niet alleen bij zichzelf maar mogelijks ook bij andere
buurtbewoners.
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Daarnaast wil het referentiekader ook een duidelijkere omschrijving geven van wat ‘maximale
ontwikkeling’ voor kinderen en jongeren inhoudt. Dit wordt omschreven als een samenspel tussen 5
kernaspecten: gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie, en
voorbereiding op de toekomst (Joos et al., 2010b):

Maximale ontwikkeling voor kinderen en jongeren omvat 5 kernaspecten:
x Gezondheid: dit gaat zowel over de lichamelijke als geestelijke gezondheid van kinderen en
jongeren. Het gaat om het aannemen van een gezonde leefstijl. Ook continuïteit ervaren in
opvoeding en verzorging, valt hieronder.
x Veiligheid: ‘Veiligheid’ is ruim te interpreteren. Het houdt fysieke veiligheid in maar zeker ook het
ervaren van geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen?.... Het gaat om
veiligheid thuis en buitenshuis.
x Talentontwikkeling en plezier: Dit betekent dat kinderen en jongeren onderwijs kunnen genieten
en een opleiding krijgen, de vrijheid hebben om te spelen, de mogelijkheid hebben om hobby’s,
sport, cultuur en ontspanning te ontdekken en te beleven.
x Maatschappelijke participatie: Dit wil zeggen dat kinderen en jongeren actieve betrokkenheid
tonen bij de omgeving en de maatschappij om hen heen. Het gaat om ‘meedenken’ en ‘meedoen’,
om een actieve betrokkenheid bij de naaste omgeving, om positief gedrag, om burgerschap.

x Voorbereiding op de toekomst: Dit houdt het halen van een diploma, werk vinden, in eigen
levensonderhoud kunnen voorzien in. Een stimulerende leefomgeving kunnen ervaren hoort hier
ook bij.

Dit referentiekader is het meest recente overkoepelende concept op Vlaams niveau. Op het lokale of
meso-lokale niveau (steden en gemeenten) zien we eigen definities, visies en accenten. Zo is men in
enkele grootsteden als enkele jaren rond ‘brede school’ aan het werken (Antwerpen, Gent, Leuven,
Mechelen) elk met hun eigen inhoudelijke accenten.
3.1.4

Brede scholen in de praktijk in Vlaanderen en Brussel

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen wordt Brede School gemaakt, al dan niet met financiële of andere
ondersteuning van de Vlaamse overheid of lokale besturen. Tijdens de legislatuur 2004-2009 werden er
vanuit het Vlaamse beleid drie projectoproepen voor Brede Scholen gelanceerd (zie infra). In de nieuwe
legislatuur 2009-2014 werd deze beleidslijn verder gezet door de oprichting van een projectgroep Brede
School en door de lancering van een nieuwe projectoproep.
In 2006 werden vanuit het beleidsdomein Onderwijs Proefprojecten Brede school opgestart. Via een
oproep werden 88 aanvragen ingediend waaruit uiteindelijk 17 proefprojecten werden geselecteerd: 14
projecten uit Vlaanderen en 3 uit Brussel. Deze proefprojecten moesten toelaten een betere kijk te krijgen
op het potentieel van het concept Brede School in Vlaanderen en Brussel. Dit moest gebeuren door de
opsporing van goede voorbeelden en het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden en
initiatieven. Via de proefprojecten werd ook nagegaan welke maatregelen, strategieën en instrumenten
nodig zijn om goede praktijken te bevorderen en te ondersteunen. Het Steunpunt Gelijke
Onderwijskansen (GOK) volgde de 17 proefprojecten op. Het steunpunt gaf ondersteuning waar nodig,
ontwikkelde materialen en organiseerde vormingen, uitwisselingsmomenten en studiedagen.22

22

Alle informatie gerelateerd aan de proefprojecten is terug te vinden op www.ond.vlaanderen.be/bredeschool.
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In 2007 en opnieuw in 2008 lanceerde het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media ook een oproep
voor proeftuinen Brede School. In 2007 stond de promotie van vrijwilligers- en sociaal-cultureel werk voor
jeugd en volwassenen centraal. In 2008 werkte men vooral rond sportparticipatie. Hieruit kwamen 9
proefprojecten voort, die opgevolgd werden door het Steunpunt Jeugd. Het Steunpunt GOK publiceerde
op basis van de ervaringen in 2008 Beleidsaanbevelingen23, en in 2010 de resultaten van een impact
bevraging in een Eindrapport24.
In 2010 werd vanuit het Jeugdbeleid opnieuw een oproep gedaan naar Brede school projecten,
onderdeel van de uitvoering van het ‘Participatiedecreet’25. De oproep was specifiek gericht naar de 1ste
graad secundair onderwijs, met als doel jongeren te laten kennis maken met vrijetijdsactiviteiten van
onder meer de deelsectoren sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, sport, amateurkunsten, kunsten en
erfgoed. Vijf projecten werden geselecteerd.
Naast de oproepen van de Vlaamse overheid werden er in Vlaanderen nog een reeks andere initiatieven
genomen rond de introductie van de brede school.
Lokale besturen hebben op eigen initiatief Brede School samenwerkingsverbanden opgezet en
gecoördineerd, al dan niet binnen het kader van het flankerend onderwijsbeleid (FLOB). Binnen het
flankerend onderwijsbeleid werden bijvoorbeeld in Antwerpen tien Brede School projecten opgestart in de
periode 2006 tot 2009 en in Leuven één Brede School programma met verschillende wijkgebonden
netwerken. Met middelen van het stedenbeleid werden in Gent vier Brede School projecten opgestart. De
Gentse en Antwerpse projecten werden ook vanuit het stadsbestuur mee ondersteund en geregisseerd.
In het kader van een stadscontract nam de stad Roeselare initiatief voor de creatie van een centraal
gelegen BIB+/Open leercentrum waar verschillende scholen gebruik van kunnen maken.
Er komen ook initiatieven uit de scholen zelf. Sommige scholen proberen breed te werken en
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Vaak zijn de doelstellingen gelijkaardig aan die van de Brede
School, maar ze dragen niet altijd die naam. Er worden bijvoorbeeld tijdelijke projecten over kunstinitiatie
opgezet, waar basis- en secundaire scholen samenwerken met deeltijds kunstonderwijs (DKO),
buurtgerichte en andere organisaties om te werken aan gelijke kansen op gebied van kunst- en
cultuurparticipatie. Ook vanuit het deeltijds kunstonderwijs worden er ad-hoc initiatieven genomen waarbij
er wordt samengewerkt met het leerplicht- en hoger onderwijs en ook met partners buiten onderwijs.
Vanuit de Canon Cultuurcel (Ministerie van Onderwijs) worden de Dynamo³-projecten getrokken. Binnen
deze projecten bouwen scholen een cultureel netwerk op met verschillende partners. Een opvallende
partner hierin is de openbare vervoersmaatschappij De Lijn, om de mobiliteitsdrempel naar cultuur kleiner
te maken.
Op het vlak van sportparticipatie bestaat er ondermeer het ‘Sport na School (SNS)’ project, een initiatief
vanuit de sportsector met de bedoeling laagdrempelige naschoolse sportactiviteiten aan te beiden. Ook
vanuit de kinderopvang zijn er onder andere de XYZ-projecten. Dit zijn projecten rond kinderopvang met
een nest- en webfunctie. Hierbij gaat de naschoolse kinderopvang samenwerkingsverbanden aan met
scholen, vrijetijdsorganisaties en sportinitiatieven.

23

JOOS, A., ERNALSTEEN, V. & ENGELS, M. 2008. Beleidsaanbevelingen "Brede school". Steunpunt Gelijke Onderwijskansen
(GOK).
24
JOOS, A., ERNALSTEEN, V., ENGELS, M. & MORREEL, E. 2010b. Eindrapport Brede School. Verslaggeving en aanbevelingen
na drie jaar proefprojecten Brede School in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt GOK/Steunpunt Diversiteit en Leren.
25
Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur,
jeugdwerk en sport
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Een bijzondere invulling van de brede school gedachte in Vlaanderen vinden we terug in het
werkplekleren.26 Dit werkplekleren krijgt concreet vorm via de werking van de Regionaal Technologische
Centra (RTC’s). Een RTC heeft als doel om te komen tot een betere samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, leerlingen vlotter te laten doorstromen naar een job en het
beroeps- en technisch onderwijs op te waarderen.27 RTC’s richten zich als netoverschrijdende
samenwerkingsverbanden vooral naar de 3de graad technisch en beroepsonderwijs uit de zogenaamde
knelpuntsectoren. Men vindt het noodzakelijk voor de leerlingen om al van op de schoolbanken met de
werkvloer in aanraking te komen. De opleidingen gaan door in bedrijven zelf, of in bestaande
opleidingscentra. Op die manier moet niet iedere school apart investeren in hoogtechnologische
infrastructuur, maar maakt men gebruik van de bestaande infrastructuur. Bijkomend voordeel bij deze
werkwijze is dat het contact met de werkvloer leerlingen bewust maakt van juiste attitudes zoals stiptheid,
goede omgangsvormen, respect voor gezag of oog voor kwaliteit.
Per provincie is er één RTC, waarbij er regionale accenten worden gelegd. In Vlaams-Brabant
bijvoorbeeld richt men zich meer op logistiek vanwege de aanwezigheid van de luchthaven, in Antwerpen
dan weer op de petrochemie. De RTC’s faciliteren de toegang tot hoogtechnologische infrastructuur in
bedrijven, VDAB competentiecentra of opleidingscentra zoals Syntra.
RTC’s hebben de verplichting om al hun middelen te investeren in netoverschrijdende projecten en ze
gratis aan het onderwijs ter beschikking te stellen. Ze zoeken daarom naar ‘neutrale’ locaties, waar alle
scholen over de vloer kunnen komen. De verplaatsing naar de bedrijven of opleidingscentra van
leerlingen werd in het begin als knelpunt ervaren. Dit is ondertussen opgevangen door een
vergoedingsregeling op basis van de af te leggen afstand28. De investering in goede
vervoersmogelijkheden tussen school en ‘levensechte werkplek’ lijkt een betere investering dan dat
iedere school zelf gaat betalen voor hoogtechnologische apparatuur.
De win-win wordt hier duidelijk nagestreefd. Scholen kunnen goede praktijkgerichte opleidingen
aanbieden, en bedrijven willen meewerken aan het opkrikken van het niveau van de afgestudeerden, hun
werknemers van de toekomst.

3.2

Ruimtelijke aspecten

Er is geen volledig beeld van het aantal brede scholen in Vlaanderen, en bijgevolg ook niet van de manier
waarop ze gehuisvest zijn. De brede school in Vlaanderen is immers vooral een verhaal dat uitblinkt in
lokale diversiteit, en een algemeen overzicht ontbreekt tot op heden nog. Sommige scholen zullen in hun
werking aspecten van brede school opnemen, maar dragen de naam niet. Andere noemen zich wel een
brede school, maar zijn dan weer enkel gericht op een bepaalde problematiek. Weer andere scholen zijn
dan weer enkel breed op gebied van infrastructuur, een ‘open school’. Ze stellen ruimtes open, andere
organisaties zijn mee in het gebouw of gebouwencomplex gehuisvest, maar van enige inhoudelijke
samenwerking is er geen sprake.
Wel besluiten we uit de visies en lokale interpretaties van de brede school in Vlaanderen, dat men in
essentie geen ruimtelijk concept nastreeft, terwijl dat in Nederland veel sterker het geval is. We zien wel
dat delen van de visie op brede school in Vlaanderen wel degelijk ruimtelijke gevolgen hebben.

26

Werkplekleren kan men omschrijven als een actief en constructief leerproces, dat steunt op ervaring en plaatsvindt in een echte
arbeidssituatie met de werkelijke problemen uit de (toekomstige) arbeidspraktijk als leerobject.” VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
2007. Advies over werkplekleren in onderwijs en opleiding. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad.
27
Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra (14 december 2007).
28
De financiering van de RTC is bepaald volgens volgende percentages: 30% ‘structurele kosten, van wat rest moet minstens 70%
uitgegeven worden aan infrastructuur en apparatuur, max 5% voor vervoer (om te voorkomen dat RTC verworden tot ‘financiers van
leerlingenvervoer’) en max 5% aan provincieoverschrijdende initiatieven. Voor die 70% die moet gaan naar infrastructuur en
apparatuur wordt duidelijk gesteld in het decreet dat het accent moet liggen op ‘gemeenschappelijk gebruik’. Voor het aankopen van
materiaal ‘onroerend door bestemming’ moet het RTC toestemming aan de Vlaamse overheid vragen.
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In de praktijk van scholenbouw in Vlaanderen zien we dat twee aspecten die belangrijk zijn voor de brede
school in de ruimtelijke zin, niet zo nieuw zijn, met name het ‘openstellen van schoolgebouwen’ en de
‘functievermenging’. De Schoolgebouwenmonitor van 2008 (AGIOn, 2009) biedt ons een eerste zicht op
de mate waarin beide aspecten voorkomen in het schoolgebouwenpatrimonium in Vlaanderen.29
Daarnaast zien we steeds meer dat het concept ‘brede school’ zijn weg naar concrete bouwprojecten
vindt. In projectdefinities, visiedocumenten, selectiecriteria voor bepaalde subsidieprojecten, wordt de
brede school steeds vaker genoemd.
In wat volgt schetsen we enerzijds de stand van zaken van het patrimonium op het vlak van openstelling
en functiemening (los van brede school) en enkele voorbeelden van architectuurprojecten gedreven door
de ‘brede school’ idee.
3.2.1

Het openstellen van schoolgebouwen

De schoolgebouwenmonitor van AGIOn, een meetinstrument dat de kwaliteit van het
scholenbouwpatrimonium in Vlaanderen in kaart wil brengen, bevat enkele cijfergegevens die relevant
zijn voor de brede school, onder andere i.v.m. de openstelling van schoolgebouwen. Uit de monitor blijkt
dat:
x In 15% van de vestigingsplaatsen zijn er lokalen en/of gebouwen op die vestigingsplaats die een
andere (permanente) bestemming hebben gekregen dan onderwijs.
x In 59% van de vestigingsplaatsen worden de schoolgebouwen buitenschools gebruikt. In deze
vestigingsplaatsen gebeurt dit voor 69% op regelmatige basis, en op 31% op occasionele basis.
x Schoolgebouwen die buitenschools gebruikt worden, worden dit voor gemiddeld 16u per week.
x De gebruikers van dit buitenschools gebruik zijn: verenigingen (61%), instelling zelf (50%),
welzijns- of socio-culturele instellingen (39%), andere onderwijsinstellingen (29%), andere (23%).
x Het type gebruik voor buitenschoolse openstelling is voor het merendeel sport en spel (52%), maar
ook voor vergaderingen (46%), voor- en naschoolse opvang (41%), feesten en bijeenkomsten
(40%), en onderwijsactiviteiten (39%).
Uit de gegevens van de schoolgebouwenmonitor blijkt dus dat 59% van de schoolgebouwen opgesteld
wordt voor buitenschools gebruik. Bij 69% hiervan gebeurt dit op regelmatige basis. Afgezien van het feit
of dit in het kader van de brede school gebeurt, komen we tot de vaststelling dat het openstellen van
gebouwen niet nieuw is in het onderwijs, en dat we er in Vlaanderen al heel wat ervaring mee hebben.
Een andere belangrijke vaststelling uit de schoolgebouwenmonitor is dat er een duidelijke samenhang
bestaat tussen het buitenschools gebruik van schoolgebouwen en de bouwfysieke mogelijkheid om ze
vlot en veilig open te stellen (zie onderstaande tabel). Uit de cijfers blijkt dat het buitenschools gebruik
toeneemt naarmate de directie van oordeel is dat de gebouwen vlot en veilig open te stellen zijn.
Omgekeerd kunnen we stellen dat directies ook weigerachtig kunnen staan tegenover het openstellen
van hun gebouw, omdat dit onvoldoende aangepast zou zijn voor openstelling. Ingrepen die dergelijke
infrastructurele obstakels kunnen wegnemen, kunnen bijgevolg ervoor zorgen dat directies meer bereid
zouden zijn om hun gebouwen open te stellen.

29

De Schoolgebouwenmonitor wil de kwaliteit van het schoolgebouwenpatrimonium in Vlaanderen in kaart brengen. Via een ruime
bevraging van directies geeft de monitor een beeld van enerzijds de mate waarin de schoolgebouwen voldoen aan de basiscriteria
ste
‘bewoonbaarheid, hygiëne en veiligheid’ en anderzijds de criteria van een schoolgebouw voor de 21 eeuw. De respons op de
monitor was groot. Over 57,5% van alle vestigingsplaatsen die kunnen beschikken over eigen gebouwen, kon bruikbare informatie
verzameld worden (n=3618).
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Mogelijkheid om de gebouwen vlot en veilig
open te stellen?

Worden de gebouwen buitenschools gebruikt?
buitenschools gebruik

geen buitenschools gebruik

Niet

33%

67%

In geringe mate

55%

45%

Middelmatig

64%

36%

Grotendeels

72%

28%

Volledig

69%

31%

Vestigingsplaatsen naar de mogelijkheid om de gebouwen vlot en veilig open te stellen en buitenschools gebruik van de gebouwen,
in%, (AGIOn, 2009)

Uit een onderzoek naar de kwaliteit en openstelling van 152 schoolgebouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest (Leemans, 2001) kwamen enkele belangrijke knelpunten naar voren met
betrekking tot de openstelling van schoolgebouwen. Een eerste vaststelling was de ‘vrij negatieve’
houding van de scholen tegenover het openstellen van hun gebouwen. Slechts een minderheid van de
ondervraagde scholen had een duidelijk positieve houding.30 Uit het onderzoek bleek bovendien dat de
negatieve houding van veel directies voortkwam uit de negatieve ervaringen die ze hadden met het
openstellen van hun gebouw.31 Het meest aangehaalde probleem was een gebrek aan veiligheid en
toezicht, hoewel het respect voor het gebouw, bijkomend onderhoud en bijkomende werkbelasting niet
veel beter scoorden. Het naleven van gemaakte afspraken en een mogelijke (nefaste) invloed op het
onderwijs werden het minst problematisch beschouwd (Leemans, 2001). Op de vraag wat de
belangrijkste aandachtspunten waren bij het openstellen van schoolgebouwen werden volgende drie
elementen naar voren geschoven: respect voor het gebouw, veiligheid en toezicht en zich houden aan de
afspraken. Het onderzoek toonde trouwens ook aan dat net die drie elementen de doorslag geven bij
beslissingen om het openstellen van de gebouwen stop te zetten (Leemans, 2001).
Uit de praktijk blijkt dat in veel gevallen het openstellen van schoolgebouwen op basis van ‘vertrouwen’
gebeurt tussen de school en de externe partij die het gebouw zal gebruiken. Dit vertrouwen is in
stedelijke omgevingen, waar de anonimiteit groter is, minder vanzelfsprekend. Een model zoals de brede
school kan hiertoe een oplossing bieden, omdat dit uitgaat van samenwerking en gemeenschappelijk
gedragen doelstellingen. Dit wordt bevestigd door een directeur van een school binnen een brede school
netwerk uit grootstedelijke context: “In een landelijke gemeente is de verwevenheid tussen school en
andere organisaties van nature veel sterker, terwijl dit ontbreekt in stedelijke context. Hier moet een extra
inspanning gedaan worden, en kan de brede school een hefboom zijn om verbindingen mogelijk te
maken.” (Directeur VBS De Mozaïek, Interview juni 2010).
In sommige van de brede scholen die we bezocht hebben in Vlaanderen zien we dat er in gevallen van
structurele openstelling er toch meestal een vorm van ‘contract’ opgemaakt wordt waarin afspraken rond
het gebruik opgenomen zijn. Hier gaan we verder op in in Deel 4 'Beheer en exploitatie'.
3.2.2

Functievermenging in een gebouw/site

Hierboven haalden we reeds aan dat er in het verleden langzamerhand een segregatie was ontstaan
tussen onderwijs en samenleving. Dit neemt echter niet weg dat er in veel scholen zowel infrastructureel
als organisatorisch soms sterke banden waren met een klooster, een parochie, een ziekenhuis of
gemeentelijke diensten. Verschillende factoren hebben er echter toe bijgedragen dat deze verwevenheid
onder druk is komen te staan.

30

47% van de directies in het basisonderwijs en 32% in het secundair onderwijs had een (vrij) negatieve houding tegenover
openstelling tegenover slechts 5% in het basisonderwijs en 14% in het secundair onderwijs die een positieve houding hadden.
31
33% van de directies heeft negatieve of eerder negatieve ervaringen met het openstellen van schoolgebouwen. Bijna de helft
(47,62%) zit in de neutrale middencategorie noch negatief/noch positief terwijl slechts 19% positieve of eerder positieve ervaring
heeft.
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Zo merken we dat er binnen het beleid een sterke differentiatie in beleidsdomeinen is ontstaan, waarbij er
binnen die beleidsdomeinen gaandeweg een verschillende regelgeving is gegroeid over de huisvesting
van scholen, welzijnsinstellingen, kinderopvang of ziekenhuizen. Deze verschillen in regelgeving doen
zich bijvoorbeeld voor met betrekking tot de subsidiëring van gebouwen of eisen opgelegd aan de
gebouwen. Een ander aspect zijn bepaalde subsidievoorwaarden, die zorgen voor een verzwakking van
de bestaande functionele verwevenheid, zoals in de scholenbouw het zakelijk recht van 30 jaar. Deze eis
maakt deel uit van een specifiek juridisch kader waarbinnen een school subsidies kan krijgen voor de
uitvoering van werken. Dit zorgt ervoor dat een gebouwencomplex aantoonbare grenzen krijgt en er zich
een boedelscheiding voordoet. Dit kan een impact hebben op de samenwerking tussen instellingen en
brengt de flexibiliteit van het ruimtegebruik in gedrang (Interview Dienst Investeringen Katholiek
Onderwijs, augustus 2010). Algemeen stellen we ook een toenemende ‘juridisering’ van de bouwwereld
vast. Hierdoor wordt het steeds minder mogelijk om te gaan samenwerken op basis van vertrouwen en
worden kwesties als risicobeheersing en aansprakelijkheid steeds belangrijker.
Dit neemt echter niet weg dat er op heel wat vestigingsplaatsen in Vlaanderen nog steeds (of opnieuw)
sprake is van een verwevenheid van verschillende functies. Veelal is dit historisch zo gegroeid. Uit de
Schoolgebouwenmonitor van AGIOn uit 2008 blijkt dat één vijfde van de schoolgebouwen deel uit maakt
van een ruimer gebouwencomplex of gebouwensite waarop zich ook andere functies bevinden. Meestal
wordt hetzelfde gebouwencomplex gedeeld met welzijnsinstellingen of sociaal-culturele instellingen. In
een aantal gevallen echter deelt men een gebouwencomplex met meerdere types instellingen. In meer
dan de helft van de gevallen wordt er inhoudelijk samengewerkt met de niet-onderwijsinstelling, in de helft
van de gevallen worden ook lokalen gemeenschappelijk gebruikt (AGIOn, 2009).
3.2.3

Brede school als onderdeel van bouwplannen

In Vlaanderen zijn de meeste Brede school werkingen opgestart in bestaande infrastructuur verspreid
over een wijk of stadsdeel. In de meeste gevallen gaat het om netwerken tussen verschillende partners
(met één of meerdere scholen) waarbij het accent ligt op samenwerking en op het op elkaar afstemmen
van een aantal pedagogische en maatschappelijke doelstellingen. De meeste brede scholen vertrekken
hierbij vanuit de bestaande (school)infrastructuur die ze naar gelang de noden van de werking /
budgettaire mogelijkheden stapsgewijs aanpassen.
In Antwerpen hebben studenten in 2008 vijf brede scholen doorgelicht, om te komen tot
‘Randvoorwaarden voor een Brede School in Vlaanderen’. Slechts één van de vijf brede scholen die in
het kader van dit onderzoeksproject werden bezocht, beschikt over een nieuwbouw. Alle andere scholen
moeten het stellen met het verbouwen van een bestaand, dikwijls oud, schoolgebouw. Deze bestaande
schoolgebouwen werden wel zo goed mogelijk aangepast aan de noden van een brede school. “Met
beperkte budgetten, veel creativiteit, groot enthousiasme en veel werklust sleutelden vele
personeelsleden aan de ombouw van hun oude panden.” (Claes et al., 2008). Uit hun ervaringen bleek
echter ook dat er grenzen zijn aan wat je kan doen binnen een bestaande infrastructuur.
De Antwerpse ervaring blijkt ook voor heel Vlaanderen op te gaan. Momenteel zijn er slechts weinig
schoolgebouwen in Vlaanderen gebouwd rond de expliciete visie van brede school, hoewel dit langzaam
aan het veranderen is. Dit blijkt onder meer uit de criteria die gehanteerd werden om
scholenbouwprojecten te selecteren voor de inhaaloperatie scholenbouw, het zogenaamde DBFMproject. Eén van de selectiecriteria ‘Streven naar vernieuwing en maatschappelijke meerwaarde’ polste
concreet naar de volgende aspecten (AGIOn, Invulfiche kandidatuurstelling DBFM project, 2005, 2011):
x Het project streeft een niveau- en/of netoverschrijdende samenwerking na.
x Het project heeft betrekking op een instelling die in precaire omstandigheden werkt (kansarmoede).
x Het project levert een betere inspanning in verband met geïntegreerd onderwijs.
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x Het project is een doordachte vertaling van een eigen pedagogisch project.
x Het project streeft een samenwerking na met een lokaal bestuur of draagt bij aan het buurtleven.
x Het project houdt de mogelijkheid in om andere functies in het gebouw onder te brengen door
samenwerking met derden.
x Het project getuigt van een visie op duurzame ontwikkeling.
De DBFM-vennootschap is de vennootschap die zal instaan voor de uitvoering van het DBFM-project, i.c.
de bouw van de scholen. Het programma omvat enkel schoolgebouwen, waar het gemeenschapsgebruik
mogelijk is. Er zijn geen multifunctionele gebouwen in opgenomen. De DBFM-vennootschap laat het
‘gemeenschapsgebruik’ van de gebouwen toe, en vraagt aan de scholen om, in geval van ‘voorzien
gebruik’, dit op te nemen in de projectdefinitie, of in gevallen van ‘onvoorzien gebruik’ dit intern te
registeren of te melden.

Scholen van Morgen, Presentatie Infosessie september 2010.

Naast de stappen die gezet zijn binnen DBFM, zijn er al een aantal individuele scholenbouwprojecten die
in hun pedagogisch project en projectdefinitie direct of indirect verwijzen naar de brede school gedachte.
Enkele voorbeelden.
De projectdefinitie van de basisschool Sint Ursula in Laken verwijst indirect naar een
aantal aspecten die aansluiten bij het idee van brede school. In het pedagogische project
wordt het belang van samenwerking onderstreept, met name door aandacht en tijd te
hebben voor de positief menselijke relaties tussen kinderen, personeel en directie; door
samenwerking met ouders, bestuurscomité, inrichtende macht en parochie en door het
vragen en aanvaarden van externe hulp. Men is ook duidelijk over de ambitie om het
schoolgebouw open te stellen: “Zoals we de tuin openstellen voor de buurt willen we ook de
schoolgebouwen openstellen. Het gaat niet op dat een nieuw en duur gebouw slechts één
derde van de tijd gebruikt wordt. Alle betrokkenen zijn er van overtuigd dat er van bij de
eerste pennentrek moet worden van uit gegaan dat het schoolgebouw multifunctioneel moet
zijn. Als de kinderen om 15.15 de klas verlaten, moeten andere gebruikers ze om 15.30
kunnen innemen voor hun activiteiten zonder dat de kinderen of de leerkracht daar ’s
anderendaags last van heeft.”
De architect heeft naar deze ambities een gebouw ontworpen, en dus expliciet rekening
gehouden met het concept van ‘openstelling’. Momenteel echter, door onder andere een
wissel aan directie, wordt het gebouw maar beperkt breed gebruikt. Het is wel klaar om
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brede school werking toe te laten, met aandacht voor ruimtelijke compartimentering en
aparte ontsluiting.
Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een project opgestart
voor de herontwikkeling van schoolsites onder de noemer ‘Open School’, en dit door middel
van publiek-private samenwerking. Het gaat in eerste instantie om twee schoolsites die
zullen herontwikkeld worden tot een combinatie van een school, kinderopvang (privéinitiatief) en woningen. Bij de selectie van de scholen werd expliciet hun werking als ‘brede
school’ in rekening gebracht. Op vraag van de opdrachtgever heeft een architectenbureau
een ‘Beeldkwaliteitsplan Open School’ ontwikkeld, dat een typologisch onderzoek bundelt
naar de mogelijkheden van het samengaan van een school, kinderopvang en wonen op één
site (Buro II, 2010).
Basisschool de Mozaïek in Gent staat op het punt te bouwen. Ze maakt deel uit van de
al sinds 1999 actieve wijkgebonden brede school werking, waarbinnen ze een ‘open school
in de buurt’ willen zijn. De school, met 90% GOK-leerlingen, neemt de multiculturele buurt en
omgeving als uitgangspunt van haar projecten, en werkt nauw samen met organisaties in de
buurt. Ook ouders hebben hun ‘hoekje’ gekregen op school. De refter doet elke voormiddag
dienst als trefpunt voor ouders. Hier gaan op woensdagnamiddag ook de kunstateliers van
het DKO door. Initieel had de school een sterke ambitie om een echte ‘brede school’ te
bouwen. Maar naarmate de bouwplannen vorderden moesten ze steeds meer van hun
brede school aspecten schrappen. Er kwam dus geen apart ouderlokaal of geen
kinderopvangruimte. De school gaf hierbij als reden dat er bij architecten nog te beperkte
kennis is over het concept, en dat de fysische norm voor subsidiëring te veel beperkingen
oplegt. Zo houdt de fysische norm geen rekening met hun hoog aantal GOK leerlingen, en
hun werking als brede school.
Om tegemoet te komen aan de toename van leerlingen in het Brussels Nederlandstalig
onderwijs, hebben Brussels Minister Jean-Luc Vanraes en Vlaams Minister van Onderwijs
en Brussel Pascal Smet, de Campus Nieuwland aangekocht. Deze campus omvat
verschillende gebouwen en twee grote buitenruimten. Naast leslokalen en administratieve
ruimten zijn er ook ateliers, een cafetaria, een sportzaal, in totaal goed voor 11.000 vierkante
meter. Deze nieuwe site zal ontwikkeld worden volgens het Brede School concept. De
campus biedt immers mogelijkheden op tal van vlakken: de uitbouw van kinderopvang,
buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, ontmoetingen, een sportzaal en een
polyvalente zaal, vrijetijdsaanbod… Er zal ruimte voorzien worden voor een basisschool
(Sint-Joris), een school buitengewoon onderwijs (Zaveldal), buitenschoolse kinderopvang
(IBO), een kinderdagverblijf, een consultatiebureau en opvoedingsondersteuning. Maar ook
de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, die al lang op zoek is naar een
nieuwe locatie, zal opgenomen worden in de campus.

DEEL 1: BREDE SCHOOL ALS CONCEPT IN BINNEN EN BUITENLAND

AGION

| 75 |

4. CONCLUSIE
Het brede school concept formuleert een antwoord op een aantal pedagogische ontwikkelingen en zoekt
naar een manier van werken om beter tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Van
daaruit zoekt het brede schoolmodel naar ‘verbinding’. Het gaat om verbindingen tussen organisaties,
tussen sectoren, tussen benaderingen en zienswijzen, tussen de plaatsen waar kinderen en jongeren hun
tijd doorbrengen. Het concept is niet iets ‘dat gebeurt na de schooltijd’, maar vraagt net die uitwisseling
met het onderwijs, om op een gerichte en krachtige manier in te kunnen zetten op het maximaliseren van
de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.
De voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat men in verschillende landen op zoek is naar modellen
die samenwerking en geïntegreerd werken stimuleren. Hierbij blijkt men telkens in dezelfde richting naar
oplossingen te zoeken, namelijk werken aan meer afstemming, samenwerking, ‘ontschotting’, sluitend
aanbod of ruimte voor leren en spelen.
Hoewel er zeker gemeenschappelijke kenmerken zijn tussen verschillende landen, blijkt de concrete
invulling van het concept ‘brede school’ ook uniek en contextgebonden te zijn. In sommige landen ligt het
accent eerder op het ondersteunen van schoolse taken, en het opkrikken van leerprestaties, zoals dit in
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het geval is. In andere landen, bijvoorbeeld Denemarken,
gaat het dan weer eerder om het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, zonder
dat het concept ‘brede school’ er bestaat. In Nederland ligt de oorsprong van de brede school in het
zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken zoals achterstandsbeleid en tweeverdieners.
Vandaag de dag zien we echter dat de ambitie om breed te gaan samenwerken soms te snel verengd
wordt tot enkele partijen, en blijkt de sterke inzet op infrastructuur niet altijd ten voordele van
samenwerking te spelen. In Vlaanderen is de brede school in eerste instantie ontstaan vanuit het denken
rond gelijke (onderwijs)kansen, maar streeft men wel een zeer brede werking na. De brede school wordt
nu opgezet als een model ter bevordering maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
We zien dat het Brede school concept effectief breed wordt ingezet en dat ze alle doelstellingen van
andere landen omvat: antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken, het inzetten op nieuwe
pedagogische tendensen, en het aanbieden van een brede leer- en leefomgeving, waarbij ze zich vooral
concentreren op een ruim samenwerkingsnetwerk waar elke organisatie die een mogelijke meerwaarde
kan bieden een rol kan spelen.
Wat echter altijd blijkt terug te komen is het multisectorieel karakter van de brede school, en dit zowel op
vlak van de betrokken organisaties als de ontwikkelingsgebieden die in de brede school aan bod komen.
De brede school is dus geen project van het onderwijs alleen, het is een gedeeld project van
verschillende sectoren.
Hoewel ieder land zijn eigen accenten legt, krijgt de brede school haar eigenlijke vorm op het lokale
niveau. In de meeste gevallen gebeurt dit via een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren
waarvan de school (of scholen) er één is. In de VS draait het meestal om één publieke school waar de
ruime gemeenschap sterk bij betrokken wordt, in Vlaanderen en Engeland zien we een aantal
voorbeelden waar het eerder gaat om netwerkmodellen met verschillende scholen. In Nederland zien we
de sterke rol van gemeentes in het uitstippelen van een gemeentelijk brede schoolbeleid, maar zijn het
opnieuw de lokale noden en partners die gaan bepalen hoe de brede school eruit zal zien. In de praktijk
echter lijkt in sommige gevallen de gemeente hier iets te sturend in op te treden omdat andere belangen,
zoals die van rationalisatie van huisvesting en beheer, de overhand krijgen.
De brede school als samenwerkingsverband ontplooit zich ook in een ‘plaats’, een gebouw of een aantal
gebouwen, in ruimtes en verbindingen. Het gaat om de ‘ruimte’ waar de kernelementen van een brede
school werking zoals samenwerking, levensecht leren, breed leren, concreet inhoud krijgen. De wijze
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waarop in verschillende landen de brede school een ruimtelijk-architecturale invulling krijgt zet ons al voor
een stuk op weg in onze zoektocht naar een ruimtelijke vertaling voor de brede school in Vlaanderen. Zo
is er bijvoorbeeld de expliciete keuze in Nederland en Engeland om te investeren in het samen
huisvesten van samenwerkende organisaties. Maar ook in de VS zien we de tendens naar een clustering
van functies die weliswaar een andere invulling kan krijgen op het platteland en in de steden.
Tenslotte blijkt ook het levensecht en levensbreed leren een ‘rode’ draad door de verschillende
invullingen van de brede school in het buitenland en in Vlaanderen. Ook dit heeft ruimtelijke implicaties.
Het wijst op de behoefte aan levensechte leerplekken binnen en buiten de schoolse omgeving, en aan
ruimtelijke omgevingen die ondersteuning weten te geven aan alle facetten van de ontwikkeling van
kinderen. Zoals een RTC coördinator het formuleert: “De school als plaats voor onderwijs wordt deels een
‘virtuele plek’, het is een samenraapsel van locaties waar onderwijs kan gegeven worden.”
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DEEL 2: BREDE SCHOOL EN RUIMTE

“Een kiem van ontwikkeling en menselijke nieuwsgierigheid groeit in een
veilige, uitdagende omgeving uit tot een bron van creativiteit en een palet
vol kennis en vaardigheden.” (van Velsen, 2005:30)

INLEIDING
Uit het vorige hoofdstuk blijkt duidelijk dat in Vlaanderen, en in het buitenland, de ‘brede school’ wordt
begrepen als een structurele samenwerking om een integrale benadering rond de ontwikkelingskansen
van kinderen en jongeren te creëren. Ze doet dit door een brede leer- en leefomgeving te maken. Dit is
een belangrijk vertrekpunt voor het onderzoek naar de ruimtelijke vertaling. We bekijken in dit hoofdstuk
een aantal aspecten rond die ruimtelijke vertaling. We geloven dat op die manier de gelaagdheid van de
problematiek het best naar voren kan komen.
De term ‘brede school’ wordt soms ook gebruikt om aan te geven dat een schoolgebouw ‘open staat’ voor
externen. Een school die zijn infrastructuur openstelt voor derden zonder inhoudelijke samenwerking is
echter geen ‘brede school’. Een schoolsite waar ook woningen op voorzien worden zonder dat er
duidelijke samenwerking is rond de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren is ook geen ‘brede
school’. Dit neemt niet weg dat de aspecten ‘openstellen infrastructuur’ en ‘functievermenging’ belangrijk
aspecten zijn voor de ruimtelijke vertaling van de brede school.

| 82 |

AGION

DEEL 2: BREDE SCHOOL EN RUIMTE

1. BELANG VAN RUIMTELIJKE VERTALING
1.1

Infrastructuur als randvoorwaarde

Studulski (2007) schetst drie belangrijke redenen waarom het (aangepaste) gebouw niet ontkend mag
worden in het brede school verhaal. De auteur doet dit met de specifieke ruimtelijke vertaling van de
Nederlandse brede school in gedachte, namelijk de multifunctionele accommodatie (MFA): “In de eerste
plaats kan het gebouw de samenwerkingsrelaties aanzienlijk vergemakkelijken. In de tweede plaats is het
plaatsen van een nieuw gebouw een belangrijke impuls voor de buurt: een gebouw met uitstraling zorgt
dat men wat over heeft voor de buurt. Dat geldt in de derde plaats ook vooral voor het platteland, en door
geclusterde voorzieningen […] de kwaliteit van de voorzieningen op peil wil houden.” (Studulski, 2007:910)
We zien dat het aspect ‘infrastructuur’ ook regelmatig terugkomt als aandachtspunt in
beleidsaanbevelingen rond de brede school in Vlaanderen. De Stad Antwerpen heeft naar aanleiding van
het project vanuit het Stimuleringsfonds Brede school 32 een beleidsevaluatie uitgevoerd, en een aantal
beleidsadviezen geformuleerd op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsmatig vlak. Infrastructuur wordt
ondergebracht bij organisatorische adviezen en waarbij er van wordt uitgegaan dat weinig
schoolgebouwen zich lenen tot een vlotte brede school werking: “Hoge, blinde muren bemoeilijken een
vlotte interactie met de buurt. Er is nood aan meer polyvalente ruimte. Het openstellen van lokalen voor
derden vereist extra investeringen. Verbouwingen leiden tot moeizame onderhandelingen met eigenaars.
Er is meer overleg nodig tussen pedagogische medewerkers en verantwoordelijken voor infrastructuur.”
(Algemeen onderwijsbeleid Antwerpen, 2009:40). De Stad Antwerpen heeft een groep onderzoekers de
opdracht gegeven om op basis van de projecten uit het Stimuleringsfonds na te gaan wat de
randvoorwaarden voor de brede school in Vlaanderen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn
gebundeld in het rapport ‘Randvoorwaarden voor de brede school in Vlaanderen’ (Claes et al., 2008).
Zich baserend op een literatuurstudie en een bevraging van vijf brede school projecten, stellen de auteurs
dat in alle vijf bezochte brede scholen de infrastructuur een heel belangrijke randvoorwaarde is om te
voldoen aan de doelen van een brede school. (Claes et al., 2008:41) Ze zien de infrastructuur als een
‘bindmiddel’ tussen school en omgeving, en de leeromgeving als een ‘belangrijke hefboom’ om sociaal
kapitaal te leveren. Ze besluiten dat een optimale infrastructuur een uiterst belangrijke component is om
een efficiënte brede school uit te bouwen. (Claes et al., 2008:43).
Deze conclusie overstijgt de Antwerpse context. Het Steunpunt GOK heeft in haar beleidsaanbevelingen
“Brede School” in Vlaanderen en Brussel ook een deel rond infrastructuur opgenomen. Ze zien
infrastructuur als één van de bronnen, naast middelen en tijd, die partners kunnen inzetten om hun
engagement op te nemen in functie van de Brede school (Joos et al., 2008:21). Ze pleiten ook dat
regelgeving wordt voorzien zodat “gebouwen ter beschikking kunnen gesteld worden van derden voor
opdrachten gerelateerd aan Brede School.”(Joos et al., 2008:21). Ook het Nederlandse ‘Handboek Brede
School’ stelt duidelijk dat brede scholen nieuwe eisen aan gebouwen stellen, vooral op het vlak van
gedeeld gebruik. Meer dan voorheen zullen partijen immers ruimtes gaan delen met elkaar (van der
Grinten et al., 2007).
Als we te rade gaan bij de architecten, dan merken we dat men nog een stap verder gaat. In zijn visie op
brede scholen stelt de toonaangevende architect en scholenbouwer Herman Hertzberger dat het net de
ruimte is, of een ruimtelijk thema dat samenhang en verbinding kan brengen in de complexe opgave die
de brede school is. “Meer complexe gebouwen, zoals brede scholen waar meerdere onderdelen/instituten
samengevoegd worden en waar de onderdelen ieder voor zich de eigen identiteit willen uitdrukken,
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De Stad Antwerpen heeft van 2006-2009 via het Flankerend Onderwijsbeleid 10 brede school projecten ondersteund.
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dreigen in fragmenten uit elkaar te vallen, terwijl het juist de verwachting was dat ze met elkaar samen,
gezamenlijk dus, zouden gaan functioneren. Alleen een ruimtelijk thema kan het geheel bij elkaar
brengen en daardoor bovendien de gelegenheid bieden om ook werkelijk dingen samen te gaan doen en
te komen tot activiteiten waar elk onderdeel afzonderlijk niet de mogelijkheden toe zou hebben gehad.”
(Hertzberger and de Swaan, 2009:12)
Er zijn ook twee afgeleiden van de ruimtelijke vertaling die van essentieel belang zijn: de totstandkoming
en het beheer en exploitatie van de brede school. Hier gaan we verder op in in de delen 3 en 4.

1.2

Brede school als integraal deel van visies op goede scholenbouw

Het idee van brede school, of eerder ‘open’ school, komt ook regelmatig terug in visies op wat een goed
schoolgebouw zou moeten zijn. In deze visies wordt vooral het maatschappelijk belang van de school als
‘plaats’ verwoord. Volgens Vlaams Bouwmeester Marcel Smets is de school voorbestemd om in de
toekomst “dé symbolische plek van ontmoeting en vereniging te zijn. Het is niet meer enkel een
onderwijsinstelling.” (T'Jonck, 2006). De school wordt in die optiek ’de kerk, het theater en het wijkhuis
van de toekomst’. Naast kennisoverdracht gaat het ook om het opbouwen van gedragspatronen en het
omgaan met de ander. Hier speelt de speelplaats een belangrijke rol, want daar komen verschillende
leeftijden samen. Zo wordt de school opnieuw een belangrijk knooppunt in het maatschappelijk weefsel
waar verschillende groepen samenkomen. Met deze nieuwe opgave wordt de school per definitie ‘breed’,
als symbolische plek waar ontmoeting en vereniging plaats kan vinden, en als plaats waar naast
kennisoverdracht aan andere opdrachten invulling moet gegeven worden.
Op zich is deze brede invulling geen volledig nieuwe opgave voor scholenbouw. In Logica en Actie in de
Scholenbouw sprak Van Bogaert in 1972 al van de rol van de ‘schoolhal’, die de ontmoeting tussen
school en gemeenschap moet belichamen (Van Bogaert, 1972). “… een gemeenschappelijke hal,
centraal gelegen, intensief verluchtbaar met het oog op haar oorspronkelijke functie, gesloten, ruim
beglaasd, verwarmd en gemakkelijk bereikbaar om optimaal haar nieuwe functies te vervullen: spontane,
dagelijkse vergaderplaats der leerlingen, ontvangsthal, informatiecentrum voor het schoolbedrijf,
clubvergaderingen, toneelexperimenten, eigen en naschoolse exposities” (Van Bogaert, 1972:15). Samen
met het restaurant (refter) en de bibliotheek/mediatheek vormde de schoolhal de sociaal-informatieve
kern. Deze functies moesten bijgevolg in elkaars nabijheid liggen en toegankelijk zijn van buitenaf om de
gemeenschap te kunnen dienen (culturele activiteiten, debatten, voorstellingen, etc.). Hij pleitte ook voor
het bouwen van het restaurant aan de helft van de capaciteit (dubbele dienst) en voor polyvalent gebruik
ervan (muzieklokaal, ruimte voor creatieve activiteiten, tv-lokaal, buitenschoolse activiteiten) (Lathouwers
and Van Heddegem, 2008).
De Commissie Lokalen en Meubilair voor het Vernieuwd Onderwijs (COLOMEU)33, opgericht in 1973, zag
in het verlengde hiervan een ‘nieuw oogmerk’ voor het onderwijs en het schoolgebouw: het naschools
openstaan voor het leerproces van volwassenen, met de socio-culturele kansen die zij de gemeenschap
kan bieden (o.m. mediatheek, talenpracticum, sportzaal en -pleinen, hobby- en werkplaatsen) (Ministerie
van Nationale Opvoeding en Cultuur, 1978). Dit vertaalt zich, gelijkaardig als bij Van Bogaert, in het
koppelen van de polyvalente hal, restaurant en de mediatheek (opgenomen in restaurant bij kleinere
scholen) tot een socio-culturele kern die opengesteld kan worden voor buitenschoolse activiteiten. In de
nabijheid van de polyvalente zaal moet een vestiaire, sanitair en ruime bergplaats voor bijkomende
uitrusting en meubilair worden voorzien (Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, 1978:24).

33

De Commissie voor Vernieuwing van Lokalen en Meubilair (COLOMEU) werd opgericht in 1973 in opdracht van de Minister van
Nationale Opvoeding en Cultuur. De aanleiding waren de veranderingen in de maatschappij en het onderwijs die eisen opleggen
aan onderwijspraktijken en schoolleven, en die op hun beurt dan weer eisen stellen aan de fysieke omgeving, meer bepaald lokalen
en meubilair (Leemans 1998).
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Ook recent onderzoek rond de kwaliteit van scholenbouw brengt ideeën die aansluiten bij de ‘brede
school’ naar voren. In de Schoolgebouwenmonitor 2008 wordt samengevat wat in recente
scholenbouwliteratuur onder een kwaliteitsvol schoolgebouw wordt verstaan (AGIOn, 2009). Dit wordt
samengevat in acht punten. We vatten deze punten samen:
x Een planningsproces dat vertrekt vanuit het eigen pedagogisch project van de school moet aan de
basis liggen van een bouwproject, eerder dan algemeen toepasbare normen en richtlijnen.
x Het schoolgebouw moet ruimtelijk ondersteuning kunnen bieden aan een veranderend onderwijs,
dat wil zeggen inspelen op nieuwe ontwikkeling in onderwijsprogramma en methodieken, nu en in
de toekomst.
x Naast doelmatigheid wordt het streven naar een grote verscheidenheid in lokalen en hun
multifunctioneel en flexibel gebruik als een cruciaal kwaliteitscriterium beschouwd.
x Het schoolgebouw moet een uitnodigende plaats zijn, een gebouw gericht op de wereld dat
zichzelf een plaats weet te geven binnen de samenleving.
x Het gebouw moet veilig en gezond zijn en voldoende comfort kunnen bieden op gebied van
verwarming, verluchting, akoestiek, en verlichting, waaronder ook het voorzien in voldoende
natuurlijk daglicht.
x Het gebouw moet economisch duurzaam zijn. Hierbij is het ook belangrijk dat schoolgebouwen zo
intensief mogelijk worden gebruikt.
x Het gebouw moet ecologisch duurzaam zijn.
Het gebouw moet ook betrokken zijn op de samenleving die de school omringt: multifunctioneel genoeg
om verschillende activiteiten te laten plaatsvinden en gemakkelijk open te stellen voor ouders of
buurtbewoners in het kader van uiteenlopende educatieve of socio-culturele activiteiten (bijvoorbeeld in
functie van levenslangs leren of het concept van brede school). Van het schoolgebouw wordt verwacht
dat het ook sociaal duurzaam is.
We zien dat de brede school sterk verweven is in deze kwaliteitsomschrijving, zowel vanuit een sociale
redenering, een ruimtelijke als een economische. Dit laatste aspect is ook een belangrijke beweegreden
om over te gaan tot ‘breed gebruik van schoolgebouwen’. Het gaat immers om publieke en semipublieke
infrastructuur die binnen de onderwijsopdracht slechts een beperkt deel van de dag, van de week en van
het jaar gebruikt wordt. Is het dan niet wenselijk dat deze bestaande infrastructuur intensiever gebruikt
moet worden? Dat speelplaatsen, sportzalen, polyvalente ruimtes ter beschikking worden gesteld aan
externen die gebrek aan ruimte hebben?
Omgekeerd betekent dit intensief gebruik ook een welkome rationalisatie van het ruimtegebruik. In
een context waar ‘ruimte’ een schaars goed is, is het aangewezen om te zoeken naar samenwerking en
synergie op het vlak van het gebruik van ruimte. Het ‘elk voor zich en elk apart’-principe lijkt vanuit een
duurzaam perspectief op de ruimte niet langer wenselijk noch haalbaar. Dit zoeken naar synergie kan ook
een belangrijke meerwaarde voor de school hebben. Enerzijds wordt deze meerwaarde gerealiseerd op
het vlak van samenwerking omdat men elkaar sneller ‘tegenkomt’, anderzijds komt er ook meerwaarde
op het vlak van exploitatie, waarbij het meervoudig gebruik van ruimtes kan zorgen voor een extra bron
van inkomen. Leemans, Verheyden et al. (2002) stellen dan ook: “Door ruimte gemeenschappelijk te
gebruiken gaat men kostenefficiënter werken, d.w.z. men krijgt meer opbrengst voor dezelfde kost.
Schoolgebouwen waarin ruimtes gemeenschappelijk en dus intensiever worden gebruikt, worden er niet
goedkoper op, maar het geïnvesteerde geld wordt beter besteed. Wellicht is dit een piste die het
overdenken waard is vooraleer men bij bouwprojecten beslist om te gaan bezuinigen op oppervlakte of
prijs per m².”
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2. BREDE SCHOOL: EEN DIALOOG TUSSEN CONCEPT EN RUIMTE
’Sometimes there’s a need to disturb the physical space to affect the pedagogy’34
In Deel 1 werd reeds vermeld dat de brede school vorm en inhoud krijgt binnen een bepaalde context.
Met ‘context’ bedoelen we hier de maatschappelijke context, pedagogische, organisatorische, maar ook
de ruimtelijke context. Dit laatste aspect is de focus van dit onderzoek, maar dit is geen geïsoleerd
aspect. Het staat in wisselwerking of dialoog staat met de andere contexten.
Als we spreken over de ‘ruimtelijke vertaling’ van de brede school, verwijst dit naar de vertaalslag van
concept naar ruimte (gebruik, indeling, architectuur, etc.). Hoewel het woord ‘vertaling’ nogal passief
klinkt, alsof dit slechts een gevolg is van de inhoudelijke werking, wordt dit niet zo bedoeld. Het gaat om
een actieve vertaalslag van een inhoudelijk concept, waarbij ruimtelijke elementen mee aan de basis
(kunnen) liggen van de inhoudelijke werking. We zien dat de wisselwerking tussen ruimte en concept
zowel beperkend als versterkend kan zijn.
Ten eerste, voor wat de beperkende invloed van de ruimte betreft, moet gewezen worden op acuut
plaatsgebrek, onaangepaste infrastructuur of slechte inplanting waardoor bepaalde doelstellingen niet
verwezenlijkt kunnen worden of het onmogelijk wordt om bepaalde activiteiten in te richten, ontmoetingen
te organiseren en een open relatie met de buurt aan te gaan. Daarnaast kan een ruimtelijke organisatie
van een gebouw ook de inhoudelijke samenwerking in de weg staan, bijvoorbeeld als er geen
compartimentering is of onduidelijkheid over aansprakelijkheid. Tenslotte moet er ook nog gewezen
worden op regelgeving die beperkend werkt voor de realisatie van de brede school. Zo houdt de fysische
norm voor subsidiëring geen rekening met het percentage GOK- leerlingen op school. Dit ondanks het feit
dat achterstelling en kansarmoede toch belangrijke beweegredenen zijn om de brede school gedachte in
de praktijk te brengen. Enkele voorbeelden ter illustratie.

In Leuven wordt de brede school al enkele jaren in de praktijk gebracht in
verschillende deelgemeenten van de stad. De focus hierbij ligt vooral op het aanbieden
van een naschools activiteitenaanbod. Hiervoor wordt samengewerkt met scholen,
kunstenaars, theatergroepen of een bejaardentehuis. Recent botste de brede school
echter op infrastructurele beperkingen: een zolder staat op instorten, er zijn te weinig
polyvalente ruimtes voor het activiteitenaanbod waardoor het aanbod beperkt of zelfs
afgeschaft moet worden, er is tekort aan bergruimte of er zijn spanningen tussen
leerkrachten en workshopbegeleiders rond het delen van ruimte. De coördinator van de
brede school is dan ook formeel over deze kwestie : “Goede afspraken inzake
infrastructuur blijven cruciaal in de Brede school, maar veel problemen zouden vermeden
kunnen worden als er gewoon iets meer ruimte zou zijn. De scholen kunnen zich
behelpen en er worden creatieve oplossingen gevonden, maar heel erg veel nuttige tijd
gaat verloren aan het oplossen van deze logistieke vraagstukken.”
De brede school het Keerpunt in Antwerpen heeft sterk ingezet op het aanpassen
van haar gebouwen om openstelling (meer dan 30.000 bezoekers per jaar) naar de buurt
mogelijk te maken. Ze ervaren echter dat de subsidievoorwaarden en procedures voor
infrastructuur niet afgestemd zijn om een concept zoals brede school mogelijk te maken.
In hun geval zit de brede school in gebouwen die niet hun eigendom zijn, noch hebben ze
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Anonieme bron gebruikt door Ty Goddard in opiniestuk ‘Why wait for BSF’, 03 maart 2010, op www.thecentreforschooldesign.org.
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30 jaar erfpacht op de gebouwen. Ze komen daarom niet in aanmerking voor
infrastructuursubsidies bij AGIOn.
Basisschool de Mozaïek maakt samen met enkele andere scholen deel uit van een
wijkgebonden Brede school netwerk in Gent. Ze werken, gezien het hoge percentage aan
GOK leerlingen (90%), sterk aan een zorgprofiel. Tijdens het plannen en ontwerpen van
de nieuwe school, botsen ze echter op beperkingen van de fysische norm, die het
specifieke profiel van de school niet in rekening brengt, met name 6 GOK leerkrachten,
de brugfiguur en zorgcoördinator, en hun pedagogische aanpak als brede school. Ze
ervaren: “een groot aantal GOK-leerlingen brengt niet alleen extra personeel en uren met
zich mee, maar ook de nood aan extra lokalen.” (Interview Directeur VBS De Mozaïek).
De school vergelijkt zichzelf qua omkadering met een school bijzonder onderwijs type 1
of 8, maar valt voor de fysische norm terug op de regeling van de gewone scholen.
De school hoopt dat de architect creatief zal omspringen met de circulatieruimte, zodat
die kan functioneren als meervoudig inzetbare ruimte: circulatie, maar ook informele
ontmoetingsplaats, als werkplek, als klasoverschrijdende ruimte. Ook andere types
ruimtes die voortvloeien uit hun werking als brede school, bijvoorbeeld het
ouderontmoetingslokaal, zijn geschrapt naarmate de plannen vorderden. De refter zal
onder meer polyvalent ingezet worden voor de moederpraatgroep en de DKO ateliers.
In de Genkse wijken Zwartberg en Waterschei is de brede school ‘Doorbreek’ actief
rond de thema’s van sociale competenties, burgerzin en taalvaardigheid. De school werkt
hiervoor samen met verschillende partners, waaronder de kinderwerking van Zwartberg.
Hoewel op wandelafstand, blijkt de bereikbaarheid van die kinderwerking problematisch,
omdat er een zeer drukke steenweg op het traject ligt. Dit wordt als onveilig beschouwd,
en als knelpunt aangegeven.
Schoolgebouwen zijn vaak naar binnen gekeerde gebouwen, met speelplaatsen die
diep in een bouwblok liggen. Hierin ziet Kind en Samenleving, zich baserend op hun
ervaringen met het herinrichten van speelplaatsen, een belangrijk ruimtelijk knelpunt. Er
is namelijk geen visuele relatie tussen de speelplaats en de omliggende omgeving. Dit is
erg belangrijk, enerzijds voor een gemakkelijke toegang, maar anderzijds ook voor het
mogelijk maken van sociale controle.

Ten tweede kunnen ruimte of gebouwen ook een hefboom zijn voor de brede school. Gebouwen kunnen
de doelstellingen van de brede school helpen ondersteunen, bijvoorbeeld op vlak van het inrichten van
bepaalde activiteiten, het organiseren van ontmoetingen en het aangaan van een open relatie met de
buurt. Ook ruimtelijke aspecten als leegstand of de mogelijkheid tot uitbreiding kunnen hefbomen worden
tot ontwikkeling van brede school als samenwerkingsverband. Tenslotte kan bestaande en nieuwe
infrastructuur ook intenser worden gebruikt. Hierdoor kan de brede schoolomgeving een plek van
ontmoeting worden.

In enkele Gentse wijken doen zich capaciteitsproblemen voor, zoals bijvoorbeeld in de
Bernadettewijk. Naar aanleiding hiervan wordt het plan opgemaakt om een voormalig
schoolgebouw te renoveren volgens de principes van ‘brede school’. Het jeugdwerk
gebruikt de gebouwen nu al voor haar kinder- en jongerenwerking, maar moet
‘improviseren’ vanwege de slechte staat van het gebouw. De brede school werking die al
lopend is op wijkniveau wordt nauw betrokken bij het opmaken van de plannen. De
uitdaging zal erin bestaan om de ‘brede school’ als samenwerkingsverband tussen de
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verschillende actoren op een innovatieve en elkaar versterkende manier onder te
brengen in dit bestaande gebouw.
De recent gebouwde multifunctionele accommodatie voor de brede school “De
Salamander” in Arnhem is eigenlijk al te klein aangezien het leerlingenaantal en de
vraag naar naschoolse opvang blijft groeien. De zoektocht naar ruimte voor het onderwijs
heeft geleid tot het dubbel gebruik van het BSO lokaal. Initieel met veel
terughoudendheid, maar vanuit de visie op samenwerking en de zoektocht naar een winwin is dit een succes geworden. De inrichting is samen gebeurd, en overleg en een
logboek zorgen voor blijvende communicatie. De BSO maakt gebruik van het andere
lokaal voor de voorbereiding. De leerkracht kan naar de lerarenkamer om haar werk na
lestijd af te ronden.
In diezelfde brede school biedt de speelplaats onvoldoende uitdaging, want de architect
had hier een zeer beperkt budget voor. Een werkgroep met alle actoren en de ouderraad
werkt samen met een landschapsarchitect aan de heraanleg van de speelplaats. Het
aanpakken van deze ‘ruimtelijke minpunten’ zorgt bovendien voor een verdieping van de
samenwerking en voor creatieve oplossingen.
Brede school het Keerpunt in Antwerpen is ontstaan in de gebouwen van een
vroegere technische school. Het Centrum Deeltijds Onderwijs gebruikt een deel van de
gebouwen, en vanuit de visie om een betrokken relatie met de buurt aan te gaan werd
het gebouw een ‘brede en open school’. Dit wordt ingevuld door de deuren open te
stellen voor externen, zowel voor kortstondig gebruik als langdurige huur. De huurders
zijn ‘partners’ in de brede school, en allemaal ondersteunend aan het onderwijsproject.
Een kribbe is een opleidingsplek en zorgt ervoor dat sommige moeders onderwijs kunnen
volgen. Een snackbar is een ontmoetingsplek voor iedereen die er over de vloer komt,
maar ook een levensechte leerplek. Het professionele opleidingsrestaurant wordt elke
week een echt viersterren restaurant. Het openen van de deuren heeft gezorgd voor
nieuwe synergieën met de buurt en werkt het onderwijs in de hand.
Basisschool “De Kleurdoos” uit Brussel is gehuisvest in de gebouwen van het
voormalige Koninklijk Atheneum van Brussel. Deze gebouwen zijn echter ruim bemeten,
waardoor er ruimte beschikbaar was voor andere, niet-onderwijs initiatieven. Momenteel
huisvest het gebouw dan ook een school, een initiatief buitenschoolse opvang (IBO), een
crèche en een boksclub. Ook hier zien we dat het samen huisvesten van verschillende
voorzieningen, de mogelijkheid heeft geboden om ook inhoudelijk meer naar elkaar toe te
groeien, de werking op elkaar af te stemmen en samen dingen te organiseren.

De grootste meerwaarde wordt echter bereikt als een win-win situatie wordt nagestreefd. Want daar gaat
het ook om bij de brede school, namelijk zoeken naar win-win situaties tussen de partners zodat de
samenwerking een meerwaarde biedt en structureel wordt. Een school kan bijvoorbeeld haar
infrastructuur inzetten om op die manier tegemoet te komen aan een bestaand ruimtegebrek bij andere
organisaties, maar men zou een stap verder kunnen gaan en het openstellen inschakelen in de verbrede
doelstelling. Karolien Lecoutere van de Pedagogische Begeleidingsdienst uit Gent pleit dan ook voor een
strategische inzet van infrastructuur: “Het ter beschikking stellen wordt dan een strategisch verhaal:
bijvoorbeeld kan de sportclub de lokalen gebruiken als de lesgever bereid is om in samenwerking met de
leerkracht lichamelijke opvoeding tijdens de lesuren een aantal proevertjes te geven. Op die manier leren
de kinderen het aanbod van de sportclub en de lesgever kennen waardoor voor een aantal kinderen de
drempel verlaagd wordt. De school wordt een vindplaats voor potentiële klanten, een vrijplaats om te
proeven van een nog niet bekend aanbod.” (Lecoutere, 2010).
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3. HET POTENTIEEL VAN DE RUIMTE VOOR EEN BREDE SCHOOL
Zoals in Deel 1 reeds aangegeven, komt de brede school tot stand door de creatie van een brede leeren leefomgeving voor kinderen. Het ‘leren’ wordt hierin opengetrokken en gedefinieerd als een proces
dat niet afgebakend kan worden tot onderwijstijd en –ruimte. Waar voorheen het educatieve project zich
afspeelde in het klaslokaal met korte rustmomenten op de speelplaats, worden de grenzen meer en meer
doorbroken. Smith en Sobel formuleren dit als volgt: “agencies and work-places become potential sites
for student learning, and adults who possess expertise in a multiplicity of areas can be invited to share
their knowledge and skills with young people as well as their peers.” (Smith and Sobel, 2010:23).
Het begrip ‘omgeving’ moet dan ook ruim geïnterpreteerd worden. School, speelplaats en schooltuin,
buurt, straat, park en bos, museum en theater of de bedrijfswereld maken allen deel uit van de deze
’brede leer- en leefomgeving’, waarbij verschillende actoren sterk betrokken zijn op het proces van het
leren. Het leren is immers verweven in alle aspecten van het leven van kinderen en jongeren en gaat
doorheen de tijd en ruimte heen. Omgekeerd zal deze variatie aan omgevingen kinderen en jongeren
uitdagen om te leren, te ontdekken, spel te ontwikkelen, te ontmoeten, enzovoort.

Transitie van plaats van het leren. Links: klas als centrale plaats voor het leren, met occasionele andere leerplekken binnen en
buiten de schoolpoort. Rechts: verbreding van de leer- en leefomgeving naar meer leerplekken binnen en buiten de schoolpoort
(buurt, stad, …).

De ambitie van de brede school gaat verder dan de school alleen, maar de school en het schoolgebouw
als plaats wordt breed ingezet. De school wordt zo een plaats voor bredere maatschappelijke
betrokkenheid en participatie. Scholen van het leerplichtonderwijs zijn plaatsen waar alle kinderen
samenkomen. Iedereen moet naar school, en in die zin is een school de eerste plek van
gemeenschapsvorming voor kinderen en jongeren. Daarbij is de school misschien ook wel één van de
laatste echte ‘instituten’ waar iedereen samenkomt, en via het welke men iedereen kan bereiken, ook de
ouders.
Volgens Lecoutere (2010) kan de brede school op die manier een ‘motor tot wijkverbetering’ worden.
Waar vroeger de contacten tussen school, buurt, ouders, leerkrachten gemakkelijker waren omdat meer
mensen in dezelfde buurt woonden, is deze rol van de basisschool als ankerpunt in een ‘community
proces’ nu minder evident, vooral in grotere steden en gemeenten. Door in een Brede School contacten
tussen school en buurtorganisaties te stimuleren krijgen leerkrachten immers weer zicht op wat leeft in de
buurt. De school wordt zo een partner in mobiliteitsvraagstukken, in het uitbreiden van het
vrijetijdsaanbod of in de uitbouw van een sociaal vangnet (Lecoutere, 2010).
In dezelfde geest lezen we in de beleidsnota van Minister Pascal Smet dat het schoolgebouw een
schakel tussen de school en haar netwerk moet worden (Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet,
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2009). De betrokkenheid van ouders, buurtbewoners, lokale organisaties bij de brede school maken dat
zij ook toegang moeten hebben tot het ‘brede’ school gebouw.
De ‘gebouwde’ brede school moet ook twee belangrijke en ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities met
elkaar verzoenen, namelijk de creatie van een open en tegelijk veilige omgeving. De ambities om de
schoolomgeving te openen voor andere doelgroepen dan leerlingen zijn fundamenteel voor de brede
school, maar dit zal een bepaalde mate van beheersing vragen zodat er nog steeds een veilige leer- en
leefomgeving kan geboden worden voor kinderen en jongeren. Dit zien we terugkomen in beschrijvingen
van medewerkers of bezielers van brede scholen in Vlaanderen. Men wil enerzijds een plek creëren van
uitwisseling en ontmoeting, maar anderzijds wil men van de school ook een veilige en geborgen thuis
maken.

De directeur van Brede school het Keerpunt bijvoorbeeld gebruikt het idee van een
‘markt’ om zijn brede school te beschrijven. Het is een plek waar verschillende dingen
aangeboden worden, waardoor mensen aangetrokken worden om naar de brede school
te komen, en waar men elkaar tegenkomt, ontmoet en in gesprek kan treden.
Het nieuwe project voor de school in Bocholt is opgevat rond het concept van het
‘parochiehuis’, het huis onder de kerktoren. Dit vat de samenwerking op het plein rond de
kerk tussen school, opvang, parochiale werken vzw en buurtverenigingen overkoepelend
samen.
"We willen een uitnodigende school zijn, echter zonder dat de primaire taak en
veiligheid in het gedrang komt.” (Projectdefinitie Basisschool Sint Ursula, Laken)
De directeur van Kolderbos in Genk omschrijft zijn school als een ‘huis in een
kansrijke buurt’ en werkt samen met andere partners in de wijk om kinderen goede
perspectieven en kwaliteiten te bieden. Eén van de leerlingen verbeeldde de brede
school als iets dat steunt op de buurt, de school en de thuisomgeving.

Bovenstaande beschrijvingen getuigen van de rol van de brede school als huiselijke en veilige
omgeving, plaatsen waar kinderen, ouders en buurtbewoners zich thuis kunnen voelen. Het omvat ook
een element van laagdrempeligheid en vertrouwdheid, waardoor de brede school bereikbaar en
toegankelijk wordt, zij het op een beheerste manier.
Dit neemt echter niet weg dat bij de uitwerking van een ruimtelijk concept voor de brede school het
belang van de kinderen en jongeren steeds centraal moet staan. Het overmatig vermengen van
functies kan tot verwarring en onduidelijkheid leiden. Ervaringen uit Nederland tonen aan dat dit soort
bekommernissen vooral beginnen te spelen wanneer de ontwikkeling van het gebouw voor de Brede
school in handen wordt gegeven van adviesbureaus en externe partners. Hierbij gaat de prioriteit dan
veelal naar het bouwen binnen budget en deadlines, terwijl de architecturale en belevingskwaliteit naar
de achtergrond verdwijnt. (Architectuur Lokaal, 2008:15) Als kinderen langere tijd van huis doorbrengen,
is het belangrijk dat er variatie aan omgevingen is waarin ze zich kunnen bewegen. Daarbij komt ook het
belang van de buitenomgeving en het buitenspel kijken. Kinderen moeten ruimte en tijd hebben om vrij te
kunnen spelen en zich te ontladen.
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4. RUIMTELIJKE VERTALING VAN HET BREDE SCHOOL CONCEPT
De vaststellingen in het vorige hoofdstuk geven voldoende aan dat we op een andere manier naar de
ruimte moeten kijken wanneer we het over brede scholen hebben. De ruimte is niet louter een passieve
onderlaag waarbinnen men ageert, maar wordt een belangrijk middel om ambities van brede scholen
waar te maken, te versterken en te ontplooien.
We komen nu tot de essentiële vraag, hoe we naar
die ruimte moeten kijken. Tevens stellen we ons
de
vraag
of
er
elementen
zijn
die
gemeenschappelijk zijn voor brede scholen,
ondanks de variatie aan verschijningsvormen.
Van den Driessche (2007:1) stelt alvast dat de
‘brede school’ geen aanleiding geeft tot een
‘architectuurtypologie’, maar dat “de brede school
een concept dat werkzaam is in de politiekinstitutionele
ruimte
waarbinnen
het
architectuurproject vorm krijgt en over haar
betekenis moet ook in die termen worden
geoordeeld.” (Van Den Driessche, 2007:1) Het
concept brengt echter wel een aantal nieuwe
ideeën over de schoolomgeving samen. De
uitdaging ligt volgens Van Den Driessche niet
zozeer in het nadenken over welke ‘gebouwen’ de
brede school het best belichamen, maar wel in het
zoeken naar nieuwe manieren om in het Vlaamse
scholenlandschap te interveniëren (Van Den
Driessche, 2007).

Cartoon Brede school. Eric d’Hooghe (Stad Antwerpen)

In haar studie van de Vensterscholen in Groningen benadert Haers (2005) de vensterschool echter wel
degelijk als een typologie. Niet in de zin van een ‘classificatiepoging’ met sterke regels, maar als een
‘instrument’ om de studie van (stedelijke) fenomenen uit te voeren (Haers, 2005). Ze definieert een
‘typologie’ als volgt: “… een typologie is een ruimtelijke vertaling en neerslag van gedachten, programma
en eisen in een grondvorm. Deze grondvorm, vaak vormgegeven als een ruimtelijk schema en een
basisprogramma, kan op specifieke wijze worden ingevuld. Een typologie vormt zo een vertaling van een
ideeëngoed tot een ruimtelijke synthese.” (Haers, 2005:101)
We sluiten ons voor dit onderzoek bij deze laatste ziens- en werkwijze aan. Hierbij gaan we op zoek naar
een aantal gemeenschappelijke thema’s die bij de ruimtelijke vertaling terugkomen. Uit de uitbreiding van
actoren en programma volgt ook een verandering in de relaties tussen die actoren, die we proberen te
visualiseren in een aantal ruimtelijke modellen. Nochtans moet bij deze modellen en thema’s de nodige
flexibiliteit aan de dag worden gelegd. Ze moeten geïmplementeerd worden met ruimte voor variatie en
invulling afhankelijk van de lokale mogelijkheden en accenten.
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A. Ruimtelijke modellen
De ruimtelijke relaties tussen de partners van de brede school vormen een eerste perspectief van
waaruit men de verschillende mogelijkheden voor ruimtelijke vertaling kan benaderen. Deze ruimtelijke
relaties worden omvat in een aantal ruimtelijke modellen.
Het Handboek Brede School geeft aan dat er verschillende huisvestingsvarianten van brede scholen
zijn. Ze stellen ook dat inhoudelijke uitgangspunten bepalen welke variant het meeste geschikt is.
Daarnaast worden ook de financiële haalbaarheid en de fysieke mogelijkheden in de wijk aangehaald als
factoren die van invloed kunnen zijn bij die keuze. Het Handboek onderscheidt drie modellen, ervan
uitgaande dat de voorzieningen zich op wijkniveau bevinden (van der Grinten et al., 2007:119-120):
x In een multifunctionele accommodatie (MFA) zijn meerdere voorzieningen en disciplines onder
één dak gehuisvest. De term multifunctioneel verwijst naar de mogelijkheden om ruimten in het
gebouw voor meerdere functies te gebruiken.
x Het campusmodel gaat uit van een cluster van gebouwen in elkaars directe nabijheid, ook wel
getypeerd als het ‘brinkmodel.’ Zoals bij een dorpsplein zijn de verschillende voorzieningen rond de
gemeenschappelijke buitenruimte van de brede school geplaatst, op loopafstand voor kinderen,
ouders en personeel.
x De ‘standalone’ verwijst naar de traditionele manier van bouwen. Scholen, buurthuizen,
kinderopvang en overige samenwerkende voorzieningen zijn in aparte gebouwen verspreid in de
wijk gehuisvest.
In ‘Van visie naar vorm. Samen een brede school ontwerpen’ gaat Studulski (Studulski, 2007:17-19) nog
een stap verder in het definiëren van varianten. Hij onderscheidt zes ‘verschillende fysieke vormen van
brede scholen:
x In het netwerk bevinden de instellingen zich op enige afstand van elkaar, bijvoorbeeld op
loopafstand, maar wel in dezelfde wijk.
x Oud en nieuw verbonden: een brede school hoeft niet altijd een totaal nieuw gebouw te zijn; door
een slimme verbouwing of uitbreiding wordt ook meer mogelijk.
x Sommige scholen hebben moeite met het delen van voorzieningen in één gebouw en willen liever
een eigen gebouw behouden. De gemeenschappelijke voorzieningen van bijvoorbeeld welzijn en
sport kunnen dan in een gemeenschappelijk voorzieningeneiland (satellietmodel) geplaatst
worden en de scholen krijgen een plek in de vleugels van het gebouw of bevinden zich op
loopafstand.
x Door de instellingen op een plein of campus te plaatsen zijn de instellingen wel op elkaar
betrokken en ontstaat ook de mogelijkheid om in de loop der tijd makkelijker te groeien.
x Het leer- en ontwikkelingspark is een soort variant van het campusmodel, maar ruimtelijker
opgezet. Het idee is dat de verschillende instellingen zich op hetzelfde terrein bevinden, met
wandelpaden tussen de gebouwen en speel- en sportplekken en toestellen.
x De integrale multifunctionele accommodatie (MFA) is een nieuw gebouw waarbij alle
voorzieningen onder één dak worden geplaatst. Door het onder één dak plaatsen, wordt ook
gestreefd naar ruimtewinst.
Bovenstaande ruimtelijke invullingen van de brede school en de casestudies uit het onderzoek waren
bijzonder inspirerend voor de ontwikkeling van een aantal ruimtelijke brede school modellen voor
Vlaanderen. Uit de casestudies bleek dat de samenwerkende ‘kernpartners’ hiervoor een goed
uitgangspunt vormden, waarbij de modellen telkens aangeven hoe de partners zich ruimtelijk tot elkaar
verhouden. Alle modellen hebben ook voor- en nadelen, en die proberen we in kaart te brengen. We
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baseren ons hiervoor op het werk van Frank Studulski (Studulski, 2007) “Van visie naar vorm, samen een
brede school ontwerpen”; en de analyse van de casestudies in het kader van dit onderzoek.
Belangrijk bij de modellen die hieronder worden voorgesteld is dat het niet om strikte categorieën gaat die
onderling exclusief zijn. Iedere brede school werking zal in één van de modellen het meeste thuishoren.
Maar elke brede school zal ook deelaspecten van andere modellen in zich dragen, zoals zal blijken uit de
voorbeelden.
Aangezien de brede school een samenwerkingsnetwerk veronderstelt zijn alle brede scholen immers in
meer of mindere mate netwerkmodellen, zeker omdat de ambitie van de integratie van levensechte
leerplekken in de kerndoelen van de brede school staat. Groenvoorzieningen, sportvelden, musea,
schoolgebouwen of speelplaatsen maken allemaal deel uit van het netwerk van brede school plekken, en
dit geldt voor alle modellen.
We onderscheiden:
x
x
x
x
x

Het netwerkmodel
Openstellen schoolgebouw
Gemeenschappelijk accommodatie
Campusmodel
Samen onder één dak model

Hieronder bespreken we de verschillende modellen kort, waarbij we een afweging maken van de voor- en
nadelen van elk model. We illustreren dit met een aantal voorbeelden uit de praktijk.
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A.1 Netwerkmodel
In het netwerkmodel zijn de verschillende partners in verschillende gebouwen gehuisvest die gelegen zijn
op verschillende plaatsen in een stad, dorp of wijk. Het is een netwerk van infrastructuur en leer- en
ontspanningsplekken die mee de brede school uitmaken. Delen van de gebouwen kunnen gebruikt
worden door de verschillende partners, maar dit is niet noodzakelijk om toch van een brede school te
kunnen spreken. Het gedeeld gebruik kan ook sporadisch zijn of structureel. Meestal heeft men een
eigen gebouw dat men openstelt voor de andere partners. Om naar een ander gebouw te gaan moet er
dus een afstand worden afgelegd binnen de ruimtelijke context van de wijk of het dorp. Het netwerkmodel
is, samen met de ‘openstelling van schoolgebouwen’, het meest voorkomende model in Vlaanderen.
pluspunten:

minpunten:
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x Geen zorgen over bedreiging van de eigen identiteit (Studulski, 2007:17).
x Minder zorgen dan bij meer geclusterde modellen over ingewikkelde
beheersconstructies.
x Het netwerk is ‘flexibel’ en kan groeien en inkrimpen.
x Dit model kan als een transitiemodel worden gebuikt om de samenwerking te laten
groeien. Andere ruimtelijke modellen voor huisvesting kunnen op basis daarvan
nagestreefd worden.
x Samenwerking en afstemming moet expliciet worden ‘georganiseerd’.
x Het vraagt moeite om buiten het gebouw relaties te onderhouden. Je komt elkaar
immers niet zomaar tegen.
x Locaties kunnen op een zekere afstand van elkaar liggen, en de verplaatsing van
kinderen is nodig. Dit is niet altijd evident naar veiligheid van de route, de organisatie
van begeleiding en de extra kosten voor georganiseerd vervoer.
x Het is moeilijker om de identiteit van de brede school in de verf te zetten. Het is niet
één plek.
x Ruimtelijk is het netwerk moeilijker ‘beheersbaar’ en afspraken rond beheer worden
per locatie gemaakt.
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