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Vitale Verbindingen 

Verbinden school en wijk 
 

 

Het project Vitale Verbindingen is een project van de West-Friese gemeenten. De activiteiten hebben 
plaatsgevonden in de periode 1 oktober 2015 tot en met juli 2017. Het project is gerealiseerd met 
steun van de provincie Noord-Holland, die dit project heeft gefinancierd vanuit de subsidieregeling 
Regionale Sociale Agenda. Een regeling die tot doel heeft de samenwerking tussen gemeenten en 
organisaties te intensiveren met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein. 
   
Door veranderingen in de samenleving en in de regelgeving krijgt de school en de omgeving waarin 
de school functioneert (wijk, buurt, dorp), nadrukkelijker met elkaar te maken. Met ‘Vitale 
Verbindingen’ is in de praktijk onderzocht hoe enerzijds de school kan bijdragen aan de omgeving en 
daarmee ook aan het welbevinden van leerlingen, ouders en buurtbewoners en anderzijds de 
omgeving kan bijdragen aan de school. Dit tegen de achtergrond van het streven naar een clustering 
van voorzieningen door Opvang en Onderwijs met als ‘stip op de horizon’ toekomstbestendige 
kindvoorzieningen. 
 
Op drie plekken in West-Friesland is in dit project deze uitdaging aangegaan: in Stede Broec in de 
wijk Bovenkarspel-Zuid; in Enkhuizen in de wijken Enhuizen-Noord, Oude Gouw-Gommerwijk en 
Kadijken en in Drechterland in het dorp Oosterblokker. Informatie hierover vindt u in drie factsheets. 
Daarnaast is op 22 juni 2016 een werkbezoek geweest naar drie IKC’s (=Integrale Kindcentra) in 
Noord-Holland en is op 29 maart 2017 het symposium Opgroeien in West-Friesland georganiseerd. 
Aan deze activiteiten is deelgenomen door directeuren, leidinggevenden, pedagogische 
medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, bestuurders en ouders; professionals op het terrein 
van zorg, welzijn en sport; wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeenten. Hiermee is 
ook direct de complexiteit van dit vraagstuk aangegeven. 1

                                                      
1 NJI, School en wijk verbonden. 2014. 

School, vindplaats van 
kinderen; spilfunctie in 
de pedagogische civil 

society; en 
ontmoetingsplek/ 

voorziening in de buurt.

Verbinden school en 
buurt/wijk

Ontgroening en 
Vergrijzing

Toekomst 
bestendige  

kindvoorzieningen 

Jeugdhulp, taak 
van de gemeente

Afnemen van 
informele 

netwerken van 
ouders en 
kinderen

Langer thuis 
blijven wonen van 

ouderen en 
mensen met een 

beperking



2/1 
 

 

Werkbezoek IKC-vorming, 22 juni 2016 
Samenwerken aan toekomstbestendige kindvoorzieningen en het verbinden van school met de wijk en 
andersom is een veelomvattend doel. Daarvoor is draagvlak nodig. Concrete voorbeelden uit de praktijk 
kunnen daarbij helpen. Samen een dag met elkaar optrekken is ook een kans om elkaar beter te leren 
kennen. Even bij een andere school in de keuken kijken maakt enthousiast en inspireert. Je ziet wat de 
mogelijkheden zijn en kunt leren van de ‘fouten’ die er zijn gemaakt. 
Een werkbezoek is daarmee een goede manier om te starten met het leggen van nieuwe verbindingen 
tussen opvang en onderwijs en met de buurt, wijk of dorp. 

Op 22 juni 2016 heeft een groep van 41 
deelnemers, bestaande uit schooldirecteuren, 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern 
begeleiders, directeur welzijn, wethouders, 
raadsleden en ambtenaren een bezoek gebracht 
aan drie Integrale Kindcentra (IKC’s) in Noord-
Holland. 
Bezocht zijn IKC Wereldwijs in Hoofddorp; IKC Het 
Duet in Uithoorn en IKC De Vijf Sterren in 
Amsterdam-Noord. 

Reacties van de deelnemers 
Er is wel een heel enthousiaste kartrekker nodig. 
IKC zegt mij nu meer. Je bent niet zomaar een IKC. De visie is van belang. 
Klein beginnen is ook goed: peuters in de school, werken met gezamenlijke thema’s. 
Ik denk dat er na deze dag binnen de gemeente voldoende mensen zijn die hiermee aan de slag willen. 
Inspiratie kreeg ik door in de klassen te kijken. 
Vooraf goede afspraken met elkaar maken: lastig met verschillende Cao’s. 
Bij IKC vanuit één visie past Welzijn als partner en dan kunnen er mooie dingen ontstaan. 
Bij krimp juist doorpakken naar IKC. 

 

Symposium ‘Opgroeien in West-Friesland, een (voor-)recht voor elk kind’, 29 mrt. 2017 
 
Krachten bundelen, zodat kinderen kunnen 
opgroeien in West-Friesland en niemand buiten de 
boot valt. 
 
Een dag met inleidingen van Dr. Hans Schuman met 
‘Inspiratie voor een inclusief onderwijssysteem’ en 
Dr. René Diekstra over ‘Opvoeden is een kwestie van 
Triple O’ en een zevental inspiratiesessies. 
 
Ook in 2018 zal er een symposium georganiseerd 
worden. 

 

Lessen uit de praktijk 
Bij het verbinden van school en buurt zijn veel partijen betrokken. Organiseren van een werkbezoek of een 
symposium zijn belangrijk in het proces om te komen tot meer samenwerking. Alleen ‘weten’ wat er 
mogelijk is –het kennen van de sociale kaart- is niet voldoende ‘persoonlijk contact’ is vaak doorslaggevend 
om te komen tot samenwerking. 

Vergeet niet de rol van welzijn: welzijn is de verbinding tussen onderwijs en zorg. Welzijn kan ook 
de school werk uit handen nemen. 

Doe meer een beroep op de kwaliteiten, kennis en kunde van ouders/opvoeder. Stimuleer en faciliteer 
onderlinge hulp door ouders/opvoeders. Ouders/opvoeders vormen een makkelijke toegang tot de buurt.  

Hoe de verbinding tussen school en wijk er in de praktijk uitziet kan per situatie verschillen. De 
processtappen zijn steeds hetzelfde: focus bepalen (1), in gesprek (2), verbinden (3) en 
vervolgacties & borgen (4).2 

                                                      
2 Opvoeden samen met de buurt in West-Friesland. DSP-groep, 2015. 
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Vitale Verbindingen Stede Broec, Bovenkarspel-Zuid 
Verbinden doe je stap voor stap 

Omgevingsanalyse3  

 
 
 

Stede Broec is één van de zeven West-Friese gemeenten met 21.552 inwoners in 2017. 
Bovenkarspel-Zuid is een wijk bestaande uit twee buurten Princenhof en Plan Zuid. Een vierde van 
het aantal inwoners van de gemeente Stede Broec woont hier. De wijk is gebouwd in de jaren 
zeventig en tachtig deels voor de eigen bevolking en deels als overloopgemeente voor mensen uit 
Amsterdam en omgeving. 
In Bovenkarspel-Zuid staan drie basisscholen: de Gideonschool (PC), de Molenwiek (RK) en de 
Wendel (openbaar) en de peuterschool Nijntje Pluis. Deze vier kindvoorzieningen zijn sinds enige 
jaren –aangemoedigd door de gemeente Stede Broec- bezig om te kijken hoe ze nauwer kunnen 
samenwerken. Op termijn zijn er plannen om deze vier kind voorzieningen in Bovenkarspel Zuid 
onder één dak te brengen.  
Ondanks een aantal punten dat zorgen baart -zie boven- is het zeker niet zo dat hier sprake is van 
een probleemwijk. De ouders wonen met plezier in deze wijk en de jongeren waarmee gesproken is 
voelen zich veilig op straat. Maar wel vinden professionals in de opvang, onderwijs, welzijn en zorg 
en de ouders het tijd om zich af te vragen: wat kunnen we doen om zaken te voorkomen en welke 
rol wil en kan de school daarbij spelen? 
In de periode van oktober 2016 tot en met juni 2017 is er een zestal bijeenkomsten geweest met 
een vertegenwoordiger van de gemeente, de directeuren van de drie basisscholen, de manager van 
de peuterschool en medewerkers van de welzijnsstichting samen met ouders van de drie scholen. De 
ouders hebben daarnaast zelf nog een zestal keren met elkaar overlegd over het opzetten van een 
Kinderhonk voor kinderen in de buurt.

                                                      
3 Omgevingsanalyse gebaseerd op interviews, groepsgesprekken en rapportage Tafels in de Buurt Princenhof 
2015. 
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Kinderhonk Bovenkarspel-Zuid 
Ons Plan Kinderhonk Bovenkarspel-Zuid  
Het Kinderhonk moet een plek worden voor alle kinderen in de wijk in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met 
naschoolse activiteiten, maar wil ook voor hen een ‘toevluchtoord’ zijn en een plek waar kinderen elkaar 
kunnen ontmoeten, samen kunnen zijn en samen kunnen spelen.  
Een plek waar kinderen (en hun ouders) -ongeacht afkomst of school waar ze op zitten- met elkaar omgaan. 
Een plek die kinderen, ouders en buurtbewoners met elkaar verbindt. En wellicht ook een plek waar ouders 
en kinderen kunnen worden bereikt, die nu niet bereikt worden. 
 

Toegevoegde waarde voor onderwijs, ouders en 
omgeving/buurt 
Met deze activiteiten voor kinderen willen wij als 
ouders bijdragen aan het ontstaan van nieuwe 
verbindingen in de buurt en daarmee ook een 
versterking van het leefklimaat in de buurt, 
ongeacht afkomst, school, etc. 
Voor zowel het onderwijs als de buurt is het een 
kans om meer te doen met het sociaal kapitaal in 
de buurt (de capaciteiten van de mensen in de 
buurt). Het Kinderhonk is een gelegenheid om dat 
sociaal kapitaal zichtbaar te maken en in te zetten 
voor kinderen.  
 
Met ons initiatief willen we bijdragen aan een 

positiever imago van Bovenkarspel-Zuid. Een wijk waar het goed wonen is en met goede en leuke 
faciliteiten voor kinderen. 

 
Wat is essentieel voor de voortgang? Tip!4 
- Gedreven mensen, dus vanuit het werkveld de samenwerking laten komen. Gemeente ondersteunend 

voor initiatieven met als uiteindelijk uitkomst een Integrale Kindvoorziening. 
- Voortgang borgen door iemand verantwoordelijk te maken en samenroeper te zijn. 
- Met elkaar in gesprek blijven, zodat je goed weet wat er bij de ander speelt en zo kan anticiperen op 

problemen en elkaar blijft vinden. 
- Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor een blijvende samenwerking, een aanjager. 
- Gezamenlijk doel moet helder zijn en daaruit volgend het onderlinge vertrouwen. Samen voor één doel! 
- Elkaar niet uit het oog verliezen. Mooie plannen staan op papier. Laten we doorzetten om deze te 

realiseren. 

 
Lessen uit de praktijk5 
Daniël Wolfs MScMC is veranderkundige en als associate partner verbonden aan Holland Consulting 
Group en publiceerde in 2015 het boek Magic Makers. De kracht van samen veranderen. 
Over het gezamenlijk werken aan veranderingen schrijft hij onder anderen het volgende: 
“Betere samenwerking is gebaat bij: (1) een mindset die denkt vanuit het geheel en (2) zorgen dat je 
iedere dag weer werkt aan samenwerking. Oftewel: groot denken en klein doen.” 
“Samenwerking tussen organisaties ontstaat niet zomaar, daar moet je je best voor doen. Zoveel als 
je kunt. Natuurlijk is de kwaliteit belangrijk, maar de kracht van samen veranderen uit zich ook in 
veel en vaak met elkaar samenwerken door gezamenlijkheid te injecteren”. 
“Groot denken en klein doen helpt om een cultuur van samenwerking van de grond te krijgen. De 
bedoeling van beide is simpel: gezamenlijkheid moet vanzelfsprekend worden”. 

 

 

                                                      
4 Tips uit het overleg van professionals en ouders in de wijk Bovenkarspel-Zuid. 
5 Wolfs D., De cultuur van samenwerking tussen organisaties. Bron: https://www.managementsite.nl/cultuur-
samenwerking-tussen-organisaties. 

https://www.managementsite.nl/cultuur-samenwerking-tussen-organisaties
https://www.managementsite.nl/cultuur-samenwerking-tussen-organisaties
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Vitale Verbindingen Enkhuizen,  
Enkhuizen-Noord, Oude Gouw-Gommerwijk en Kadijken 

Verbinden Onderwijs, Welzijn en Zorg 
Omgevingsanalyse  

 
Er zijn drie basisscholen op vier locaties: De Hoeksteen, Het Driespan met de locaties Klaverweid en 
Flosbeugel en Het Mozaïek met de locatie Toereppel. De Hoeksteen en de Flosbeugel zitten samen 
met de peuterschool en de buitenschoolse opvang -beide van Berend Botje- onder één dak. De 
locatie Toereppel zit samen onder één dak met de buitenschoolseopvang, ook van Berend Botje. 
Verder biedt Smallsteps op één locatie kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan. 
Welwonen is de welzijnsorganisatie in Enkhuizen en beheert drie locaties in de stad. Midden in de 
wijk Oude Gouw-Gommerwijk ligt het wijkcentrum en eetcafé de Bonte Veer. In Enkhuizen-Noord is 
het buurthuis IJsselzand open voor activiteiten voor buurtbewoners en tieners. In het centrum van 
Enkhuizen bevindt zich het jongeren-en cultureel centrum.   

 
Wijk: Enkhuizen-Noord 

 
Wijk: Oude Gouw-Gommerwijk 

 
Wijk: Kadijken 

 

 
Gemeente: Enkhuizen 

Inwoners: 1420 
WOZ-waarde: € 136.000 
Koop/Huur: 16%/80% 
Ouder dan 65 jaar: 19% 
Niet-westerse allochtonen: 
8% 
Bouwjaar: 50 en 60. 
Nieuwbouw (vanaf 2000): 
6%                 Bron: CBS 2013 

Inwoners: 6950 
WOZ-waarde: € 161.000 
Koop/Huur: 56%/36% 
Ouder dan 65 jaar: 15% 
Niet-westerse allochtonen: 
11% 
Bouw jaar 70 en 80 
Nieuwbouw (vanaf 2000): 
5%                 Bron: CBS 2013 

Inwoners: 2630 
WOZ-waarde: € 265.000 
Koop/Huur: 83%/10% 
Ouder dan 65 jaar: 4% 
Niet-westerse allochtonen: 
4% 
Nieuwbouw (vanaf 2000): 
61% 

Bron: CBS 2013 

Inwoners 2017: 18.479  
Ouder dan 65 jaar: 19% 
Niet-westerse allochtonen: 
7% 
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Netwerklunch, 15 juni 2017 
In het najaar van 2016 en voorjaar 2017 zijn er in het 
kader van het project Vitale Verbindingen 
gesprekken gevoerd met de directeuren van de drie 
basisscholen, te weten De Hoeksteen, Het Driespan 
en Het Mozaïek, met welzijnswerkers van Welwonen 
en de locatiemanagers van Smallsteps en Berend 
Botje in Enkhuizen. 
 
In de gesprekken kwam naar voren dat het contact 
van de scholen met de wijk en met welzijn beperkt is 
en men niet op de hoogte is van de activiteiten.  
Het welzijnswerk/tienerwerk wil graag de contacten 
met de scholen intensiveren met name waar het 
gaat om kinderen die extra zorg en aandacht nodig 
hebben. 
 
Onderwijs-Welzijn-Zorg richten zich op dezelfde 
groep kinderen en ouders. Door inspanningen met 
elkaar te verbinden, door beter te weten wat de 
ander doet, door meer naar elkaar door te verwijzen 
moet het mogelijk zijn meer ouders en kinderen te 
bereiken. 

Programma Netwerklunch 
 
13.00 uur Inloop en welkom 
13.20 uur Eerste gang. 
Voorstellingsrondje en nadere kennismaking: Vertel 
de ander wat je doet? Werk of activiteit en wat je 
daarin tegenkomt m.b.t. de kinderen en ouders.  
13.30 uur Tweede gang. 
Met pitches van de tienerwerker; de voorzitter van 
Jeugdbelangen6; de schoolmaatschappelijk werker 
en de wijkopbouwwerker. 
14.10 uur Derde gang met fruit. 
Welke vruchten kunnen we met elkaar van deze 
bijeenkomst plukken? 
Welke afspraak zou je willen maken of verzoek heb 
je aan één van de tafelgenoten?  
Afspraken noteren en ‘overhandigen’ aan iemand 
van de deelnemers om de gemaakt afspraken te 
bewaken. 
14.30 uur Einde. 

Afspraak 1: Privacy als thema nog een keer terug 
laten komen. Gezamenlijke afspraken maken over 
het delen van informatie tussen bijvoorbeeld 
school/schoolmaatschappelijk werk en tienerwerk. 
Afspraak 2: ‘Visitekaartjes’ van Jeugdbelangen en 
tienerhonk voor scholen om uit te delen aan ouders 
en kinderen. 
Afspraak 3: Digitale verspreiding programma 

Jeugdbelangen, Koffie met een Rietje en tienerhonk 

door scholen. 

Afspraak 4: Informatiebijeenkomst op scholen door Welwonen. 

Afspraak 5: Eén van de scholen neemt contact op met de Digiclub van Jeugdbelangen i.v.m. het social media- 

project op de school. 

Afspraak 6: De vrijwilligers van Jeugdbelangen zouden graag een cursus willen volgen over omgaan met 

lastig gedrag van kinderen. Wellicht kan dit verzorgd worden door de GGD. 

Afspraak 7: Jeugdbelangen wil graag informatie voor ouders met weinig of geen geld. 

Afspraak 8: Informatie Jeugdbelangen in welkomsmap voor nieuwe inwoners in de gemeente. 

Afspraak 9: In het najaar zal de netwerklunch worden herhaald. 

 
Lessen uit de praktijk: Voortdurend investeren7 
“Samenwerken gaat niet vanzelf.'Het vergt een lange adem. Ik zie dat het een succes wordt als je er 
voortdurend in investeert via overleggen, trainingen, netwerklunches en casuïstiekbesprekingen. 
Samenwerken betekent dat je elkaar persoonlijk leert kennen. Maar alleen persoonlijk contact is niet 
genoeg. Zorg en welzijn hebben verschillende manieren van werken en ook die moet je van elkaar 
leren kennen. Een goede manier blijkt het bespreken van casuïstiek. Je ontdekt dan hoe de ander 
denkt en werkt en je krijgt meteen goede feedback’.” 

                                                      
6 Jeugdbelangen is een vereniging waar kinderen van 6 t/m 16 jaar naschoolse activiteiten kunnen doen. 
7 Artikel: Samenwerken in zorg en welzijn: iedereen moet om! Movisie 2014. 
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Vitale Verbindingen Drechterland, Oosterblokker 
Verbinden met ondernemerskracht 

 
Omgevingsanalyse Oosterblokker8 

 

 

Oosterblokker is één van de acht dorpen die samen de 
gemeente Drechterland vormen. Eind 2016 telde het dorp 
1555 inwoners. Volgens de gegevens van de 
Leefbarometer9 en de gesprekken bij het maken van het 
Dorpsplan zijn de inwoners van Oosterblokker minder 
tevreden over de sociale samenhang en de voorzieningen 
in het dorp. 
 
De Brede school De Kieft huisvest een basisschool met 
acht klassen over twee lagen, een kinderdagverblijf en 
een peuterspeelzaal. De school is gebouwd in 2008. Het 
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is 
onderdeel van Smallsteps, de peuterschool De 

Blokkendoos is onderdeel van Stichting Kappio en de RK-basisschool Pancratius maakt deel uit van 
SKO De Streek. 
 
De drie gebruikers zitten al vanaf het begin in een gebouw dat eigenlijk te groot voor hen is. Ook is 
in de toekomst geen zodanige groei van het aantal leerlingen te verwachten dat alle lokalen nodig 
zijn voor onderwijs en opvang. Op dit moment wordt één lokaal niet gebruikt en wellicht zou ook 
gebruik van het gebouw na schooltijd uitgebreid kunnen worden. 

                                                      
8 De Kernen in Beeld, gemeente Drechterland. I&O Research, 2011 
Dorpsplan Oosterblokker. Atrivé 2017 
9 https://www.leefbaarometer.nl/home.php 
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Samen naar School klas in de Brede School De Kieft 

Het Vraagstuk Samen naar school Klas, Esdégé 
Reigersdaal10 

De samenwerking van onderwijs, ouders en 
omgeving, bij het opvoeden van kinderen, verbetert 
de kansen voor kinderen op een goede toekomst. 
Ouderen in Oosterblokker maken zich zorgen over 
de onderlinge hulp in het dorp. Nu is er nog veel 
onderlinge hulp in het dorp, maar hoe zal dit in de 
toekomst gaan? 
Naast de Pancratiuskerk is De Kieft de belangrijkste 
voorziening in het dorp. Het is een relatief nieuw 
gebouw. In De Kieft werken onderwijs en opvang 
samen.  
Maar er is nog meer ruimte in het gebouw. Ruimte 
voor een nieuwe (zakelijke) partner of activiteit. 
Ruimte voor een passende partner of activiteit die 
bijdraagt aan het versterken van het leer- en 
opvoedklimaat en ook iets kan betekenen voor het 
contact tussen jong en oud in Oosterblokker. 
De Kieft is op zoek naar bedrijven, mensen en 
activiteiten die wellicht iets willen doen of 
ondernemen binnen De Kieft. Organisaties en/of 
initiatieven die iets bij kunnen dragen aan het 
opvoedklimaat en het leefklimaat in Oosterblokker. 
Een initiatief dat betekenisvol is voor zowel 
kinderen in Oosterblokker als voor ouderen en 
mensen met een beperking en past binnen De Kieft. 

In een Samen naar School klas krijgen kinderen 
met een ernstige handicap les binnen de 
muren van een reguliere school. 
Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat 
bij hem past. Liefst met leeftijdgenootjes zonder 
handicap. Want als kinderen met en zonder 
handicap samen naar school gaan, zullen ze het later 
ook vanzelfsprekend vinden  
om samen te leven. 

 

 
Samen naar school klas De Vlinders, Wognum, gemeente 
Medemblik. 

Nieuws11 
Samen naar school, klas in Oosterblokker! 
In het najaar willen wij onze derde 'Samen naar school' klas openen. 
Basisschool Pancratius heeft een groot lokaal leeg staan wat wij (Esdege Reigersdaal) mogen 
gaan huren. 
Er zullen maximaal 6 kinderen naar deze klas gaan. Verstandelijk gehandicapte kinderen, zoveel 
mogelijk uit de gemeente Drechterland of Hoorn. 

 
Lessen uit de praktijk 
Het aantal mensen met een eigen bedrijf (=ZZP’ers) is de laatste jaren enorm toegenomen. Vraag 
hen om mee te doen bij het bedenken van oplossingen om het opvoedklimaat voor kinderen te 
verbeteren en het leefklimaat voor ouderen en mensen met een beperking. Deze mensen 
beschikken over een grote drive om bij alles te zoeken naar kansen waar ook een verdienmodel aan 
vast zit. 
Win= behoud van voorziening voor het dorp. 
Win= een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Win= een bedrijf en werknemers die hiermee hun boterham verdienen. 
Deze combinatie maakt de kans op succes groot. 

                                                      
10 Stichting Esdégé-Reigersdaal ondersteunt mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de regio Noord-Holland Noord. 
11 Bron: http://www.odcdecarrousel.st-er.nl/ 

http://www.odcdecarrousel.st-er.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Md2aw9TJ5mQ

