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Gelijke Kansen, een generatie lang
De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Daarom krijgt onze
hele regio vanuit het Nationaal Programma Groningen een impuls, met als doel alle kinderen te laten
opgroeien in een omgeving die meedoen stimuleert, die helpt bij het maken van gezonde keuzes en
waarin iedereen goed voorbereid wordt op een maatschappelijk waardevol leven. In dat kader zijn we
in december 2019 gestart met de planvorming voor een programma dat start bij de plek waar we àlle
kinderen bereiken: de school. Dit alles onder de naam Tijd voor Toekomst! Samen met partners uit
de omgeving van de school worden aanvullende activiteiten ontplooid op het gebied van cultuur,
wetenschap, techniek, ondernemerschap, werk, natuur gezondheid en bewegen. Hiermee krijgt ieder
kind dezelfde kans om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hieronder is te zien wat de
lange en korte termijn doelen van dit programma kunnen zijn (figuur 1).

Figuur 1 Conceptueel model Tijd voor Toekomst

Om ervaring te krijgen met hoe je komt tot een dergelijke aanpak en met hoe deze aanpak eruit kan
zien, is de Hanzehogeschool Groningen vanaf februari 2020 gestart met een pilot Tijd voor Toekomst
op obs Houwingaham te Nieuweschans. Met deze pilot hadden we drie doelen voor ogen:





De behoeften en uitdagingen van leerlingen, leerkrachten, ouders en directie rondom het
thema Kansrijk opgroeien in kaart brengen. Uitzoeken wat er al is op de school, waar krachten
en kansen liggen om vanuit te starten en waar op voortgebouwd kan worden.
Het ontwikkelen en uitvoeren van een proefversie (pilot) van de Dagprogrammering zodat we
kunnen ervaren wat er dan op school gebeurt.
Deze proefversie heel goed volgen en evalueren, zodat we kunnen leren van wat er is
neergezet en van het proces daar naartoe.

Dit verslag geeft weer hoe dit proces is verlopen en welke lessen we hieruit kunnen trekken om een
vervolg hierop zo goed mogelijk neer te zetten.

Leeswijzer
Het verslag is als volgt opgebouwd: we beschrijven allereerst onze onderzoeksvragen, de methoden
en de respondenten (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 schetsen we de achtergrond van obs Houwingaham
en Bad Nieuweschans. Hoofdstuk 3 geeft het proces weer dat met alle stakeholders tussen maart en
oktober 2020 is doorlopen, in hoofdstuk 4 wordt de inhoud van de twee pilotweken geschetst.
Hoofdstuk 5 geeft de onderzoeksresultaten weer en hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en
aanbevelingen.

1. Onderzoeksvragen, methode en respondenten
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Welke succes- en faalfactoren ervaren betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders en overige
stakeholders) van obs Houwingaham bij het vormgeven en uitvoeren van een dagprogrammering met
als doel het kansrijk opgroeien van kinderen op obs Houwingaham in Bad Nieuweschans?
De vragen zijn gericht op de resultaten van de vormgegeven dagprogrammering en op het proces dat
is doorlopen om te komen tot een gezamenlijk gedragen dagprogrammering. Het meten van een
effect is nog niet mogelijk na twee weken Tijd voor Toekomst. Daarom hebben we ons dan ook vooral
gericht op de betekenis die de pilot had voor de eindgebruikers (leerlingen, leerkrachten, ouders).
Resultaat (betekenis voor de gebruiker):
Welke resultaten heeft de pilot gehad? Hierbij is gekeken naar:
1) De doelstellingen zoals geformuleerd door de werkgroep op de school: het verbreden van je
horizon, kunnen worden wat je wilt, activiteiten voor iedereen.
2) Draagvlak onder betrokkenen voor verder ontwikkeling van een dagprogrammering op
basisscholen
3) Versterkte samenwerking tussen partijen, bv. in het dorp.
4) In hoeverre is met de pilot op obs Houwingaham al aangesloten bij variabelen zoals genoemd in
het conceptueel model Tijd voor Toekomst (zie figuur 1)
Proces
5) In hoeverre is het proces doorlopen volgens spelregels die we gezamenlijk belangrijk vinden, zoals:
een integrale aanpak, aandacht voor groot en klein verhaal, iedereen kan meedoen, positief en
leuk als kernwaarden, betekenisvol aanbod, participatie van ouders en dé oplossing bestaat
niet/ontzorgen?
6) Welke lessen hebben we opgedaan met de pilot op obs Houwingaham? Wat zouden we de
volgende keer weer zo aanpakken en wat zouden we heel anders doen?

Op basis van bovenstaande vragen willen we antwoord geven op de volgende vraag:
7) Wat is er nodig om een Dagprogrammering conform dit model op de langere termijn op
Houwingaham voor elkaar te krijgen?

Doelgroepen
De volgende doelgroepen worden betrokken in de evaluatie van de pilot: de leden van de werkgroep
op obs Houwingaham, ouders, leerkrachten, leerlingen, directie, de beleidsadviseur Sport van de
gemeenten Oldambt, een betrokken coalitieondersteuner (die het aanbod organiseerde) en de
aanbieders van de diverse activiteiten.

Instrumenten
Bijhouden output
In de twee pilot weken die plaatsvonden hebben we bijgehouden welk activiteiten plaatsvonden
voor welke klassen en welk percentage leerlingen daaraan deelnam.

Tijdlijn methodiek na afloop
Direct na afloop van de twee pilot weken is een tijdlijn methodiek ingezet om de belangrijkste
gebeurtenissen en invloeden van het traject te ordenen en inzichtelijk te maken. Hierin hebben we
met alle centrale betrokkenen (leerkrachten, directie, ouders, beleidsmedewerker) teruggekeken op
de belangrijkste gebeurtenissen in het proces naar de pilotweken toe. Specifiek waren we op zoek
naar de volgende inzichten:







Inzicht in de positieve punten en hoe die van invloed waren op de ontwikkelingen binnen het
team dat betrokken was bij de Dagprogrammering en op het resultaat (de pilot en start voor
het vervolg van de Dagprogrammering op Houwingaham)
Inzicht in de negatieve punten en hoe die van invloed waren op de ontwikkelingen binnen het
team dat betrokken was bij de Dagprogrammering en op het resultaat (de pilot en start voor
het vervolg van de Dagprogrammering op Houwingaham)
Het benoemen van kwartjesmomenten (de momenten waarop een bepaald inzicht doorbrak)
Het benoemen van versnellers, vertragers, katalysatoren van het proces

Korte evaluaties tijdens de pilotweken
Na afloop van elke activiteit evalueerden de leerlingen de activiteiten kort
aan de hand van een fysieke evaluatie: aan de hand van de antwoorden
op drie vragen (hoe leuk vond je de activiteit? hoe leerzaam vond je de
activiteit? Was deze activiteit nieuw voor je/zou je er meer over willen
weten?) konden de leerlingen uit één van de onderstaande smileys kiezen
en hier bij gaan staan.

Heel blij

Blij

Neutraal

Sip

Daarnaast hielden leerlingen uit de leerlingenraad gedurende de pilot een dagboekje bij over hun
bevindingen. Ze werden vrijgelaten in wat ze invulden en mochten hierbij schrijven, tekenen of foto’s
inplakken.
Individuele Interviews
Na afloop van de pilots zijn er interviews afgenomen met de volgende betrokkenen: directrice en
clusterdirecteur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), Intern begeleider obs
Houwingaham, de coalitieondersteuner, twee leerkrachten, twee ouders en de beleidsmedewerker
van de gemeente Oldambt. In de interviews is ingegaan op het proces naar de pilotweken toe en op
de resultaten van de pilot.
Korte vragenlijst
Tot slot is een korte online vragenlijst uitgezet onder de aanbieders van de activiteiten binnen de pilot.
Hierin is ingegaan op hun tevredenheid over het aanbieden van de activiteiten, of zij zich voldoende
toegerust voelden om de activiteiten aan de groepen aan te bieden en of zij vaker dit soort activiteiten
wilden vormgeven.

2. De school en haar context
Obs Houwingaham is een basisschool in Bad Nieuweschans, gelegen in de gemeente Oldambt, tegen
de Duitse grens. Het dorp telde in 2019 1.394 inwoners (allecijfers, z.d.) en behoorde voor het
ontstaan van de gemeente Oldambt tot de gemeente Reiderland. Het dorp is bekend door het
kuuroord, Thermen Bad Nieuweschans. Hier komen jaarlijks zo’n tweehonderdduizend gasten uit
Nederland, maar ook veel Duitse gasten (RTVNoord, 2018). Wat betreft voorzieningen heeft Bad
Nieuweschans een dorpscentrum ‘De Akkerschans’, een supermarkt, een sportschool, benzinestation,
fiets- en wandelpaden, een voetbalvereniging en een tennisvereniging.
Sociaal-economische status en gezondheid
De sociaaleconomische status (SES) van inwoners van Bad Nieuweschans is laag: het gemiddeld
inkomen per inwoner was in 2017 €19.365. In 2013 had een huishouden in de gemeente Oldambt
gemiddeld te maken met 1,7 sociale regelingen. Oldambt zit daarmee de gemeente Pekela op de
hielen, die met 1,8 regelingen, het hoogste aantal van Nederland heeft. 11% van de kinderen in de
gemeente Oldambt groeit op in armoede (t.o.v. 8% landelijk; Volksgezondheid, 2019). Het
opleidingsniveau van de inwoners is relatief laag: 37,9% van de inwoners is zogenoemd laagopgeleid1
(ten opzichte van 21% landelijk; Volksgezondheid.nl, 2019). Dit alles maakt Bad Nieuweschans een
dorp waar armoede potentieel van generatie op generatie wordt overgedragen, wat mensen mogelijk
in problemen brengt.
In Bad Nieuweschans ligt het percentage inwoners met overgewicht hoog, namelijk op 66%
(Volksgezondheid, 2016; ter vergelijking: in de gehele provincie Groningen is dit 52%). Van alle
volwassenen in Bad Nieuweschans heeft 23% obesitas. De gemeente Oldambt deed in 2018 aan
meerdere gezondheidsprogramma’s mee: gezonde school, sport en bewegen in de buurt, gezondIn,
gezonde sportkantine en gezonde kinderopvang (Volksgezondheid, 2018). Uit het gezondheidsbeleid
2017-2020 van de gemeente Oldambt blijkt dat het hoge percentage overgewicht een aandachtspunt
is. Regelingen als Oldambt in beweging, Aanbod gezonde voeding, Sociale cohesie in dorpen & wijken
en een Gezonde fysieke omgeving vormen speerpunten van het gezondheidsbeleid.
De school
Vanaf 2014-2015 is er een afname te zien in het aantal leerlingen op obs Houwingaham: van 112
leerlingen in 2014-2015, tot 82 leerlingen in het huidige schooljaar. Deze trend is ook op andere
scholen in de nabije omgeving zichtbaar.
50% van de leerlingen op obs Houwingaham stroomt uit naar het speciaal-, praktijk-, beroeps- of
kader-onderwijs, 21% stroomt uit naar het VMBO en 28,6% naar het HAVO/VWO. Het percentage dat
uitstroomt naar speciaal-, praktijk-, beroeps- of kader-onderwijs ligt in Nieuweschans 12,8 procent
hoger dan in het gehele Oldambt 37,1%) (allecijfers.nl, z.d.).
Onderwijsniveau
Speciaal-praktijkonderwijs
Beroeps-kaderonderwijs
VMBO
VMBO-GT-HAVO
HAVO
HAVO-VWO
VWO
1

OBS Houwingaham
7,1%
42,9%
21,4%
14,3%
14,3%

Oldambt
7,3%
29,8%
25,9%
5,2%
18,8%
2,1%
7,3%

heeft een opleidingsniveau op het niveau van basisonderwijs/vmbo, de eerste drie jaren van de havo en de
entree opleiding.

3. Proces om te komen tot pilotweken Dagprogrammering
In februari 2020 vond een eerste overleg plaats in het directeurenoverleg van de Stichting Openbaar
Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG). Hierin werd geschetst welke mogelijkheden het Nationaal
Programma Groningen bood en werd gesproken over welke mogelijkheden dat voor SOOOG bood.
Obs Houwingaham bood zich aan als school waar men open stond voor het draaien van een pilot Tijd
voor Toekomst. Vanaf maart 2020 vonden regelmatig bijeenkomsten plaats met de diverse
betrokkenen. Hiertoe werden een werkgroep en een leerlingenraad opgericht.
De werkgroep zag er als volgt uit:
Annet Sebens- IB’er
Anja Korteweg- directeur|Annet Wortelboer- clusterdirecteur
Jenny Garst (jongerenwerk Oldambt)
Linda Leeuweke (ouder)
Andrea Abels (ouder)
Angela Schulingkamp (beleidsmedewerker gemeente Oldambt)
Alien van der Sluis (onderzoekscoördinator Hanzehogeschool)
Nikki Jepkema (innovatiebegeleider Hanzehogeschool)
Simon Leistra (innovatiebegeleider Hanzehogeschool)
Fanny van Eijden- coalitieondersteuner
De leerlingraad bestond uit de volgende leerlingen: Lotte (gr 5), Veerle (gr 6), Quenchi (gr 7),
Leander (gr 8), Roosmarijn (gr 5).

De werkgroep en de leerlingenraad gingen aan de slag met het vormgeven van twee pilotweken Tijd
voor Toekomst. Het proces met de werkgroep verliep onder leiding van een innovatiebegeleider. In
een eerste sessie werd met de betrokkenen verkend wat zij verstaan onder het begrip “Kansrijk
opgroeien”, en wat dat betekent voor de doelgroep kinderen op obs Houwingaham. Hiermee werden
wensen en behoeften van ouders, leerkrachten en kinderen in kaart gebracht (zie kader 1).

1. Horizon verbreden: Een veilige thuissituatie. Gezonde voeding. Voldoende leermiddelen.
Gebruik maken van je talenten. Muziek kunnen maken. Kunnen sporten en bewegen.
2. Kunnen worden wat je wilt: keuzes kunnen maken voorbij het perspectief van de ouders.
Kunnen doen wat je kunt verzinnen: ontdekken.
3. Voor iedereen! Mee kunnen doen met activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Naar
feestjes kunnen. Geen uitsluiting.
Vervolgens werd met de betrokkenen besproken wat voor type activiteiten hier wat hen betreft bij
passen. Het conceptueel model (figuur 1) vormde hierbij een leidraad. Het ging hier om vragen als
‘waar komen kinderen al mee in aanraking, maar zou op een andere manier kunnen?’, ‘waar komen
kinderen nog niet mee in aanraking terwijl dat wel gewenst zou zijn?’, ‘Waar denk je aan bij de
subdoelen (Toekomstperspectief en opleidingsniveau, Arbeidsmarktperspectief en ondernemerschap,
en Langer gezonder en gelukkiger leven?’.
De werkgroep kwam hierdoor tot ideeën die in een aantal thema’s geclusterd kunnen worden (zie
figuur 2). Vervolgens is gekeken naar mogelijke partners. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar lokale
kracht, door het stellen van de volgende vragen: ‘welke partners zijn er hier in de omgeving waarmee
we willen samenwerken?’, ‘met welke partners werken we al samen, die we ook willen betrekken?’,
‘welke partners zijn er lokaal niet maar zijn wel interessant voor ons programma?’. Dit leverde een
heel aantal lokale en regionale partners op (figuur 3).

Figuur 2 Potentiële partners voor pilotweek Tijd voor Toekomst

Creatief en maken

Kunst en Cultuur
Bezoeken

Muziekles krijgen, muziek maken
Schoollied componeren

Naar het theater gaan

Bandjes

Naar het museum gaan

Dansen

De bibliotheek bezoeken

Choreografie zelf bedenken

Een galerie bezoeken

Toneel spelen

De Remise

Theaterworkshops

Tekenen
Schilderen
Graffiti maken
Beeldhouwen met speksteen
Dingen maken/klussen: zagen/timmeren
Kleding maken
Boetseren
Houtbewerking

Sport en bewegen
Sportclinic van een sportheld
Nieuwe sporten ontdekken: trickbiken, apenkooi XL,
freerunning, longboarden
Meer verschillende sporten in het aanbod hebben:
schaatsen/inline skaten/
atletiek/hockey/zwemmen/tennis/badminton/
tafeltennis/korfbal

Buiten
Voeding en gezondheid
Kookworkshop gezonde voeding
Koken met ouder en kind
Voedingsleer
Tapas maken en spaanse les
Recepten bedenken

Buiten lessen
Op pad met de boswachter/IVN
Stampen in de plassen/modder/vies worden
Buiten leren spelen: blikspuit, verstoppertje/vos en haas
Moestuin onderhouden op school (in combinatie met
koken)
Uno op het plein
Interactief bewegen op het plein

Toekomst en loopbaanoriëntatie

ICT en digitale geletterdheid
Programmeren
Stop motion pictures maken
Website bouwen
Workshop vlog maken met Kalvijn

Op bezoek bij of gastlessen van aansprekende bedrijven,
bijvoorbeeld: Google eemshaven, Solidus Solutions, Bad
Thermen Nieuweschans.
Gastlessen of op bezoek bij bedrijven waar ouders werken
Workshop ontdek je talenten, waar ben jij goed in?
Jonge ondernemers: start je eigen bedrijf (inspirerende
voorbeelden van jonge mensen die dat gedaan hebben)
Droomworkshop Toekomst. Denken in wat er allemaal
kan

Figuur 3 Thema's en activiteiten zoals bedacht door werkgroep Tijd voor Toekomst

Overige
Spelletjes voor binnen:
schaken/dammen/wordfeud/yahtzee/schaken/bingo
Voor de docenten: workshop Bewegen in het onderwijs/
Bewegend leren
Sociale vaardigheden en samen spelen

In volgende werkgroep bijeenkomsten is steeds meer stilgestaan bij de praktische invulling van de dag.
Ook de leerlingenraad is nauw betrokken geweest bij het vormgeven van de pilotweken Tijd voor
Toekomst: onder leiding van een innovatiebegeleider hebben zij ook meegedacht over wat zij verstaan
onder kansrijk opgroeien (onder andere door middel van een foto-opdracht) en welke activiteiten ze
graag voor zich zouden zien. Ook vervulde de leerlingenraad een belangrijke rol in de naamgeving en
in het betrekken van ouders bij de pilot. In tabel 1 is weergegeven welke bijeenkomsten plaatsvonden
in het kader van Tijd voor Toekomst en wat de focus van deze bijeenkomsten was.

Tabel 1 Bijeenkomsten in het kader van de invulling van twee pilotweken Tijd voor Toekomst

Datum
25 februari 2020
12 maart 2020

9 juni 2020
9 juni 2020
16 juni 2020

17 juni 2020

23 juni 2020

29 juni 2020
20 augustus 2020
20 augustus 2020
26 augustus 2020
26 augustus 2020
10 september 2020
10 september 2020

Bijeenkomst
Alien/Angela
leerkrachten
Werkgroep

Onderwerp
Presentatie
over
mogelijkheden
dagprogrammering aan leerkrachten
Verkend wat we verstaan onder ‘kansrijk
opgroeien’: Horizon verbreden, voor iedereen en
kunnen worden wat je wilt. Inventarisatie van
mogelijke activiteiten en partners
Lockdown als gevolg van Corona
Leerlingenraad
Kennismaking, doel en uitleg pilot en
leerlingenraad, opdracht meegeven
Werkgroep
Hoe voorkomen we dat het geen naschoolse
activiteiten worden? En moment van activiteiten?
Leerlingenraad
Bespreken foto opdracht en woordenwolk
Bijvangst; opdracht voor de kinderen maar hierbij
betrek je indirect ook de ouders
Team
obs Algemeen uitleg NPG en pilot, uitgangspunten
Houwingaham,
talentkrachtige benadering, ouderbetrokkenheid,
Simon, Alien, Angela, betrokkenheid in de klas, communicatie vanuit de
Nikki
school met ouders, communicatie met ouders
Werkgroep
Wanneer is pilot geslaagd en wat kan ik daaraan
bijdragen? Prioriteren activiteiten in pilot en
bespreken
verschillende
roosters.
Ouders
betrekken bij de pilot? Hoe moet communicatie
voor de zomervakantie eruit zien?
Leerlingenraad
Vlog/filmpje opnemen, aankondigen pilot en
inloopmomenten voor ouders
Ouderbijeenkomst 1
Presenteren activiteitenplanning, ouders vragen
mee te denken in uitvoering
Werkgroep
+ Presenteren activiteitenplanning, verzamelen
leerkrachten
input.
Leerlingenraad
Presenteren activiteitenplan en verzamelen input.
Nadenken over passende naam
Ouderbijeenkomst 2
Presenteren activiteitenplanning, ouders vragen
mee te denken in uitvoering
Leerlingenraad
Verzamelen ideeën naamgeving pilot en beslissen
over naam
Werkgroep
Laatste afspraken gemaakt wat betreft het
programma. Organisatorisch afstemmen (vervoer).

4. Resultaat: inhoud pilotweken
Het resultaat van het proces met alle betrokkenen was een twee weken durende pilot van de
dagprogrammering Tijd voor Toekomst, van 21 september tot 2 oktober. In deze twee weken hebben
maar liefst 76 activiteiten plaatsgevonden voor de klassen 1 tot en met 8 van obs Houwingaham. Een
deel van de activiteiten vond plaats onder schooltijd, en een deel vond plaats na schooltijd en was
daarmee facultatief.
Tabel 2 Activiteiten per doelgroep en deelnamepercentage onder schooltijd

Onder schooltijd
Activiteit
Bewegend leren
Bezoek Graanboerderij
Ontdekken van yoga
Boswachtersavontuur
Fundance
Melkboerderij Volkert
Longboarden/slackline
Djembé
Koken
Workshop Leef je droom
HipHop
Werkbezoek Thermen Nieuweschans
Werkbezoek van der Flier
Voetbal clinic FC Groningen

Deelname groepen
1-2, 3-4
1-2, 3-4, 5-6
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
1-2, 3-4
1-2, 3-4
1-2, 3-4
1-2,3-4,5-6,7-8
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
5-6
7-8
5-6, 7-8
7-8
7-8
5-6, 7-8

Tabel 3 Activiteiten per doelgroep en deelnamepercentage facultatief

Facultatief
Activiteit
Nijntje clinic
Instuif circus
Lunch en voorleesexpress
Timmeren
Lunch en knutselen
Kunstwerk schilderen
Djembé
Lunch en pleinspel
Brandweer op bezoek
Lunch en theaterworkshop
Freerunning
Lunch en muziek-ontdekkingsreis
Boer en kwajongens sport spel
Voetbal clinic FC Groningen
Graffiti
Lasergamen
Vloggen

Deelname groepen en deelnamepercentage
1-2 29%
1-2 52%
1-2 41%
1-2
56% 3-4
90%
5-6
72%
1-2 65%
1-2 65%
5-6
82%
1-2 76%
1-2 100%
3-4
70% 5-6
72%
3-4 85%
3-4 80%
5-6
72%
3-4 100% 5-6
50% 7-8
41%
3-4 75%
3-4 100%
5-6 91%
5-6
95% 7-8
70%
5-6
59% 7-8
52%

Musicalworkshop
Koken met ouders
Instuif streetsports
Lunch en bootcamp
Job carrousel
Theater
Lunch en spelen in een band
Lunch en afsluitend feest

5-6
5-6 59%
7-8 74%
7-8 74%
7-8 59%
3-4 85%
7-8 41%
1-2 100%

72%

3-4
100%

7-8

5-6 100%

33%

7-8 100%

Opvallend in deze cijfers is dat de facultatieve activiteiten die in combinatie met een lunch werden
georganiseerd een deelnamepercentage van 100% hadden.
Ook lijkt het deelnamepercentage van de facultatieve activiteiten in week twee hoger dan in week
één. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat kinderen in week één enthousiast waren over activiteiten
en anderen aanspoorden om ook deel te nemen. Ook ouders waren mogelijk wat meer gewend aan
activiteiten na schooltijd. In bovenstaande tabel is het onderscheid in activiteiten in week één en twee
niet zichtbaar gemaakt.
Tot slot valt op dat alle kinderen uit groep acht steeds hebben deelgenomen aan de facultatieve
activiteiten. Waarschijnlijk heeft de groepsleerkracht van die klas hier een stimulerende rol in
gespeeld.

5. De onderzoeksbevindingen
5.1 Evaluatie van het proces
Direct na afloop van de pilot is door middel van de Tijdlijnevaluatie met alle centrale betrokkenen
(leerkrachten, directie, ouders, coalitieondersteuner, beleidsmedewerker) teruggekeken op de
belangrijkste gebeurtenissen in het proces naar de pilotweken toe. Hierdoor werden de belangrijkste
gebeurtenissen en invloeden van het traject geordend en inzichtelijk gemaakt.
Het begin van de samenwerking binnen de werkgroep werd als een sprong in het diepe ervaren. De
in eerste instantie afwachtende houding van de leerkrachten veranderde langzaam in “het”
gezamenlijk aangaan van een reis, de uitkomst nog ongewis. Waar de start werd ervaren als vaag en
groot veranderde dit langzaam naar concreet en meer gedetailleerd.
In het begin waren de leerkrachten minder actief betrokken bij het proces in de werkgroep ten
opzichte van later in het proces. Dit kwam pas later op gang. Dit wordt door leerkrachten niet als
vervelend beschouwd.
“De eerste fase van oriënteren was helder. Wij als leerkrachten waren hier niet nauw in betrokken en
dat was prima zo”.
“Fijn dat anderen er over nadenken, dan hoef ik het zelf niet te doen. Maar wanneer er om mijn
mening wordt gevraagd en ik heb er daadwerkelijk een mening over, dan geef ik die wel.
Door iedere groep (leerlingen, leerkrachten, ouders) afzonderlijk van elkaar te bevragen op wensen
en behoeften ten aanzien van de pilot ontstond er een gedeeld beeld. Het feit dat iedereen mee kon
denken werd als positief ontvangen en deze gezamenlijke ideeën waren van invloed op de
ontwikkelingen binnen de werkgroep en het vormen van de pilot.
“Mooi hoe we meegenomen werden in het vormgeven van het project. Hierdoor was het heel
duidelijk welke kant we op wilden (doel voor ogen)”.
“Er is veel denkwerk verricht door de werkgroep. Iedereen heeft mee kunnen denken waar dat
mogelijk was. Voor een andere school is het goed om te onthouden om iedereen te blijven vragen om
mee te denken en veel ideeën te verzamelen”.
“Tijdens de teambijeenkomst hebben we met elkaar een goede definitie kunnen geven aan wat we
verstaan onder talentkrachtig opgroeien en het verbreden van je horizon”.
Het samenstellen van de leerlingenraad werd gezien als positief, hierdoor werden leerlingen actief
betrokken en werd de pilot breed gedragen. De uitkomsten van de leerlingenraad bijeenkomsten
werden gedeeld in de werkgroep en andersom werden uitkomsten uit de werkgroep vertaald
richting de leerlingenraad.
“Input en feedback van leerlingen (van en via leerlingenraad) was zeer waardevol. Net als de
enthousiasmerende werking van de leerlingenraad op de overige leerlingen”
In de verschillende bijeenkomsten raakten leerkrachten steeds meer zichtbaar geïnspireerd. Dit bleek
uit de openheid waarbinnen het gesprek plaatsvond en de oplossingsgerichtheid van de leerkrachten.
Het enthousiasme nam toe, men voelde de ruimte om kritische vragen te stellen. Het draagvlak werd
zichtbaar.
“De pilot werd gaandeweg steeds meer iets van “ons”.
“Op het moment dat de pilot steeds dichterbij kwam, groeiden we dichter naar elkaar toe”.

Ook in de omvang van de werkgroep was groei zichtbaar. Bij de laatste drie bijeenkomsten waren
alle leerkrachten aanwezig terwijl in het begin de IB’er de leerkrachten vertegenwoordigde in de
werkgroep.
Er zijn inloopmomenten voor ouders georganiseerd en hiermee is ruimte geboden om mee te
denken. Bij beide inloopmomenten waren vijf ouders aanwezig. De input van deze ouders was erg
waardevol. De ouders waren enthousiast, welwillend en er werd concreet meegedacht over hoe de
hulp van ouders georganiseerd kon worden tijdens de pilot.
“Ouders gaven goede en heldere feedback over hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kon worden”.
De coalitieondersteuner was afwezig tijdens de besprekingen over de activiteitenplanning. Dit had als
negatieve invloed op de werkgroep dat onduidelijkheid niet werd weggenomen. Vragen werden niet
direct beantwoord. In de laatste fase van de voorbereiding op de pilot is de aanwezigheid van de
coalitieondersteuner essentieel gebleken.
De inzet en flexibiliteit van leerkrachten, ouders, leerlingen, directrice, aanbieders, coalitieondersteuner en onderzoekers/innovatiebegeleiders tijdens de pilotweken zijn van grote waarde
geweest en wordt gezien als positieve invloed op zowel het resultaat als het proces van de pilot.
In hoeverre is het proces doorlopen volgens de spelregels die zin opgenomen in het Manifest?
(een integrale aanpak, aandacht voor groot en klein verhaal, iedereen kan meedoen, positief en leuk
als kernwaarden, betekenisvol aanbod, participatie van ouders, dé oplossing bestaat niet, ontzorgen)
Er kan nog niet gesproken worden van een integrale aanpak waarbij niet alleen wordt ingezet op
school maar bv. ook de koppeling wordt gezocht met opvoeding, jeugdzorg, gemeentelijk beleid.
Daar heeft de pilot nog niet aan bijgedragen, hier is het te vroeg voor. Voor een vervolg zal er
gekeken moeten worden hoe deze koppeling gemaakt kan worden en wat daar voor nodig is.
Aandacht voor groot en klein verhaal is opgestart maar zat er nog niet volledig in volgens de
geïnterviewden. Dat iedereen kan meedoen zat erin deels doordat activiteiten onder schooltijd
waren. Bij het facultatieve gedeelte was de opkomst in de meeste gevallen goed.
De activiteiten hebben erg aangesloten bij de belevingswereld van kinderen en werden in bijna alle
gevallen als positief en leuk ervaren door de leerlingen.
De mate waarin het aanbod betekenisvol was is punt van discussie. De pilot vormt hiervoor een
mooi startpunt, het feit dat activiteiten aansluiten bij de belevingswereld ook, maar er moeten nu
stappen gezet worden om dit meer betekenis te geven. Dat betekent bijvoorbeeld duidelijkere
doelstellingen, structurelere inbedding en koppeling aan onderwijsdoelen.
Vanwege de coronamaatregelen was ouderparticipatie tijdens de pilotweken helaas beperkt
mogelijk. Ouders hebben regelmatig gezorgd voor vervoer naar de activiteiten toe en af en toe
meegeholpen bij activiteiten. “Via foto’s werden we op de hoogte gehouden. Ik had als ouder nog
wel graag meer willen doen en mij willen inzetten bij activiteiten maar dit was door Corona niet
mogelijk”.
Het was voor leerkrachten nu nog aftasten: Kan ik mijn leerlingen bij de aanbieder achterlaten? In
sommige situaties was er de mogelijkheid tot ontzorgen. “Het is nog niet daar waar het hoort te zijn.
Hier ligt ook een rol voor de leerkracht zelf, erbij weggaan als het kan. Nu vond ik het ook gewoon
leuk om erbij te blijven. Maar perfect zou het zijn als de aanbieders volledig pedagogisch en
didactisch onderlegd zijn”

Tijdlijnevaluatie leerlingenraad
Met de leerlingenraad is ook de tijdlijnevaluatie
ingezet als middel om te achterhalen hoe de
leerlingen het traject hebben ervaren. Er is
teruggekeken op de belangrijkste gebeurtenissen
in het proces naar de pilotweken toe.
De leerlingenraad is vanaf juni 2020 opgericht en
heeft actief meegedacht in het vormgeven van de
activiteiten. Alle leerlingen uit de leerlingenraad
hebben aangegeven het leuk te hebben
gevonden onderdeel te zijn hiervan om mee te
denken in de pilot Tijd voor Toekomst. Zij gaven
aan te hebben geleerd hoe je mee kan helpen
iets te organiseren. In het begin heeft de leerlingenraad middels een foto opdracht in kaart gebracht
wat zij graag doen na schooltijd. Vervolgens heeft de leerlingenraad opgeschreven wat zij nog graag
zouden willen zien en doen in hun omgeving middels een woordenwolk. Het opnemen van een
filmpje waarin zij aan iedereen mochten aankondigen wat er stond te gebeuren vonden zij het
allerleukst naast het eten van de gezonde snacks tijdens de overleg bijeenkomsten en het verzinnen
van een naam voor de pilot.
Leerling: “Ik had het gevoel dat ik
De reden om in de leerlingenraad te stappen was voor de
dingen mocht verzinnen en bepalen”.
leerlingen omdat zij het leuk vinden om dingen te organiseren,
iets wilden leren en omdat ze dachten hier later profijt van te
hebben. Het samenkomen en gezamenlijk lunchen vonden de leerlingen prettig. Wat de leerlingen in
het begin van het proces niet leuk vonden is dat zij de innovatiebegeleiders niet kenden. In augustus
veranderde de samenstelling van de leerlingenraad. Roberta uit groep 8 was na de zomer niet meer
op obs Houwingaham. Gelukkig werd de leerlingenraad al snel versterkt met Rosemarijn uit groep 6.
Over één ding waren ze het snel eens: “De leerlingenraad moet blijven bestaan”.

5.2 Evaluatie van de pilotweken Tijd voor Toekomst
5.2.1. Werkgroep en geïnterviewden
De pilot was bedoeld om ervaring op te doen met een rijke schooldag en te komen tot draagvlak onder
leerlingen, ouders en leerkrachten. De leden van de werkgroep en andere geïnterviewden geven aan
dat er door de pilot een positieve sfeer in de school hing. Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn
enthousiast en kijken op een positieve manier terug op de pilotweken Tijd voor Toekomst. Een steeds
grotere groep stakeholders is betrokken en deze groep ervaart dat zij daadwerkelijk inspraak hadden.
Men vindt dat er een uitdagend programma is neergezet met een grote verscheidenheid aan
activiteiten. Alle activiteiten vonden plaats op en in de nabije omgeving van obs Houwingaham. De
leerlingen zijn enthousiast over de activiteiten en hebben zichtbaar genoten. Zij hebben
kennisgemaakt met verschillende disciplines zoals sport, muziek, koken, timmeren etc. zowel tijdens
schooltijd als naschooltijd. Daarnaast hebben ze inzicht gekregen in verschillende beroepen doordat
er meerdere werkbezoeken in het programma waren opgenomen. Voor sommige leerlingen ging er
een wereld open.

Mate van aansluiting bij de “Leerdoelen”; open wereldoriëntatie, creativiteit, samenwerken en
netwerken, ondernemende houding, digitale vaardigheid, kritisch denken, zelfregulatie, motivatie,
motorische vaardigheid
Er is met name aandacht geweest voor leerdoelen open wereldoriëntatie (bv. bij de bedrijfsbezoeken),
motorische vaardigheid (meerdere sportactiviteiten), creativiteit (o.a. kunstwerk maken, timmeren)
en samenwerken (o.a. bij het vloggen en djembé). Zelfregulatie en kritisch denken zien de
geïnterviewden minder duidelijk terug. Digitale vaardigheid zat er wel in voor de bovenbouw (door de
workshop vloggen) maar niet voor de onderbouw. Er werd aangegeven dat voor een vervolg het
wenselijk is om uit te werken hoe de activiteiten meer diepgang kunnen krijgen en nog beter kunnen
aansluiten op het onderwijs.
Voor de populatie in deze omgeving is het leerdoel open wereldoriëntatie erg waardevol, evenals
kritisch denken en het ontwikkelen van een ondernemende houding. De geïnterviewden hadden de
indruk dat deze leerdoelen terugkwamen, bv. in de bedrijfsbezoeken. Een leerkracht gaf aan dat
diversiteit ook een aandachtspunt zou kunnen zijn dat valt onder het verbreden van je horizon:
bijvoorbeeld diversiteit in de mensen met wie je omgaat, in achtergrond en cultuur.

Volgens een geïnterviewde zouden er nog leerdoelen toegevoegd kunnen worden. Bijvoorbeeld
door het woord ambitie toevoegen om leerlingen aan te sporen om groot te durven dromen.
Mate van aansluiting bij “sterke basis”; cultureel kapitaal, sociaal kapitaal, toekomstgeletterdheid,
gezondheidsvaardigheden, fysieke geletterdheid
De geïnterviewden geven aan dat er is aangesloten bij de sterke basis genoemde elementen uit het
manifest maar onvoldoende bewust en dat er nog diepgang ontbrak. In twee weken tijd is getracht
zoveel mogelijk aan te bieden zodat leerlingen dat ervaren maar je zou dit eigenlijk over een lange tijd
moeten spreiden zodat er diepte komt in vaardigheden geeft een geïnterviewde aan. Fysieke
geletterdheid kwam heel nadrukkelijk naar voren volgens de geïnterviewden. Net als
toekomstgeletterdheid, de werkbezoeken hebben hier vooral een bijdrage aangeleverd. Onder het
sociaal kapitaal verstaat een geïnterviewde het leren aangaan van relaties en samenwerken. Dit wordt
belangrijk gevonden omdat het niet vanzelfsprekend is dat de kinderen dit van huis uit meekrijgen
geeft een geïnterviewde aan. In de pilot kwam dit veelal terug in de beweegactiviteiten zoals
bijvoorbeeld bootcamp. Het sociaal kapitaal was aanwezig en vinden de geïnterviewden ook
belangrijk. Als aandachtspunt kwam in de interviews naar voren dat de terminologie van de variabelen
in het manifest een vertaalslag nodig hebben richting de eindgebruiker. Per school vertalen in
concretere doelstellingen is de aanbeveling.
Mate van aansluiting bij de “Lange termijn veranderingen”; toekomstperspectief en
opleidingsniveau, arbeidsmarktperspectief en ondernemerschap, langer en gezonder en gelukkig
leven
De geïnterviewden geven aan dat een dagprogrammering zoals in de pilot zeker kan bijdragen aan de
geformuleerde lange termijndoelstellingen. “Als we het op deze manier blijven continueren dan gaat
het zeker om gezonder worden en ook gelukkiger worden omdat de leerlingen een heleboel ontdekken.
Maar dan zal een dagprogrammering er wel op een andere manier uit moeten komen te zien want op
deze manier draagt het niet bij aan de blijdschap van de leerkrachten”. Het realiseren van een
verandering in toekomstperspectief is volgens een geïnterviewde de grootste uitdaging. “In deze
omgeving is dat lastig. Er is hier minder aanbod, minder bedrijven en in die zin ligt het
toekomstperspectief feitelijk gewoon lager”.
Voor alle kinderen uit Oldambt kan dit heel waardevol zijn geeft een geïnterviewde aan. De kinderen
krijgen zicht op wat er allemaal mogelijk is. Met een wekelijks en gedegen programma is het zeker een
meerwaarde voor de kinderen op alle vlakken. Laten zien wat er wél is, dat het ook anders kan en daar
de kinderen over na laten denken.
Wat is hier voor nodig?
“Laten zien dat er meer is dan alleen kapper worden. Van huis uit worden kinderen hier gevormd
doordat hun vader of moeder misschien kapper is. Je wilt de kinderen een wijdere blik meegeven. Als
je kinderen zo ver krijgt dat ze weten dat er meer is in de wereld dan zal dat een positieve bijdrage
leveren aan de lange termijn veranderingen”.
De geïnterviewden geven aan dat het betrekken van ouders in deze oriëntatie krachtig is. Het
stimuleren van je kind ligt bij hen en met tools kunnen zij hierin wellicht ondersteunt en begeleid
worden.
Draagvlak voor structurele dagprogrammering
De pilot bracht volgens de geïnterviewden veel energie binnen de school. Ook is er een positieve
bijdrage geleverd aan de ouderbetrokkenheid. Door de pilot zijn ouders enthousiast geworden. “In
mijn ogen zijn de meeste ouders enthousiast, ook de ouders die eerst wat sceptisch waren”.
Om te spreken van draagvlak onder de leerlingen voor een structurele dagprogrammering is het

misschien nog te vroeg. Maar volgens een geïnterviewde is daar al een goede start meegemaakt.
“Als je zag hoe betrokken en gemotiveerd de leerlingen waren tijdens de activiteiten, ze deden goed
mee, dan belooft dat wat voor een eventueel vervolg”. Bij de leerkrachten valt er nog veel winst te
behalen op het gebied van draagvlak voor een structurele dagprogrammering. Een geïnterviewde
gaf aan: “Er is wel draagvlak naar mijn idee, maar in deze variant zou ik het niet willen. En wij allen
niet. We hebben het er onderling over. Iedereen is het erover eens dat zoiets als deze pilot er moet
blijven, maar dan wel met aanpassingen”.
5.2.2 Evaluatie van activiteiten met leerlingen
Het is niet iedere leerkracht gelukt om deze evaluatie uit te voeren en vast te leggen. Maar de
leerlingen uit groep 7 en 8 hebben heel consequent na iedere activiteit de fysieke evaluatie
uitgevoerd. Een overzicht hiervan is terug te vinden in bijlag 3.
Hoe leuk vond je de activiteit?
De activiteiten Leef Je Droom, vloggen, bootcamp, djembé, werkbezoek Thermen, voetbal clinic FC
Groningen, spelen in een band en werkbezoek van der Flier zijn volgens de leerlingen de leukste
activiteiten geweest. De minst leuke activiteiten waren volgens deze leerlingen yoga, hiphop en
musical. Voor de activiteit musical was de reden dat het meer dans was dan toneelspel en de
verwachtingen van de leerlingen strookten niet met de daadwerkelijke activiteit.
Hoe leerzaam vond je de activiteit?
De leerlingen geven aan het meest te hebben geleerd bij de activiteiten: Leef Je Droom, vloggen,
djembé, spelen in een band, werkbezoek Thermen en werkbezoek van der Flier.
Was de activiteit nieuw voor je? Zou je er meer over willen weten?
De meeste activiteiten waren nieuw voor de leerlingen, het vloggen, Leef Je Droom en de
werkbezoeken in het bijzonder. De leerlingen gaven aan dat zij hier graag meer over willen weten.
Voor yoga gold dat minder. De activiteit streetinstuif was niet nieuw voor de leerlingen, maar hier
zouden ze wel graag meer over willen weten.

2.2.3 Focusgroepgesprek leerlingen
Vanuit het oogpunt van de leerlingen kenmerkte de pilot zich voornamelijk als het uitproberen van
nieuwe dingen. Activiteiten waarvan zij vooraf dachten dat het stom zou zijn, bleek toch wel heel
leuk gaven zij aan. Leerling: “Alle dingen waren nieuw en moest je proberen”.
De leerlingen zijn ontzettend enthousiast over bijna alle activiteiten. De activiteiten graffiti, leef je
droom, lasergamen, vloggen, spelen in een band, werkbezoek aan van der Flier en koken met ouders
werden als zeer leuk ervaren. Sommige leerlingen konden vanwege logistieke redenen niet
meedoen aan alle facultatieve activiteiten en dat vonden ze zichtbaar jammer. Voor één leerling uit
de leerlingenraad gold dit ook en zijn tip was: “Alle activiteiten onder schooltijd zodat ik overal aan
mee kan doen”.

Tijdens de pilot heeft de leerlingenraad een boekje mogen vullen met ervaringen, tekeningen,
verhalen, stickers over hoe zij de dag hadden ervaren.

“Wij deden Leef je Droom. Het was echt leuk, iedereen vond het leuk. Marleen voelde zich fijn, had
geen stress en was blij. Nakita vond het leuk en gezellig. Billy vond het eerste spel heel leuk; ha-chi-ho.
Jesse vond het super, een 10!”

Wat heb je gedaan?
“We hebben vandaag leef je droom workshop gedaan tijdens schooltijd. Na schooltijd hebben we
vloggen deel 1 gedaan”.

Wat vond je ervan en waarom?
“Ik vond het leuk omdat het voor de eerste keer is dat we iets anders doen dan alleen werken. Leef je
droom was iets nieuws voor mij en ook voor de klas. Daarom maakt het het leuker vind ik. We
begonnen met ha-chi-ho. Een soort reactiespel, het ging goed. Daarna hebben we nog van dat soort
droom dingen gedaan”
“Na schooltijd hebben we gevlogd. Dit was heel kort. Het heeft mij informatie en inspiratie gegeven
om een vlog kanaal te beginnen en dat maakt me blij.
Heb je iets gemist?
“Nee ik heb tot nu toe nog niets gemist”
5.2.3 Evaluatie met aanbieders van activiteiten
Van de 17 aanbieders van activiteiten hebben er 11 de toegezonden evaluatie ingevuld. Ongeveer de
helft van hen werd betaald voor het verzorgen van een activiteit. Andere aanbieders deden dit op
vrijwillige basis, of werden vanuit hun werkgever betaald.
Redenen om mee te doen
Aan de betrokkenen werd onder andere gevraagd wat hun overweging was om een activiteit te
verzorgen. Van de 11 ondervraagden gaven er 5 aan dat ze het leuk vinden om kinderen kennis te
laten maken met de door hen verzorgde activiteit: om kinderen kennis te laten maken met yoga. Om
te laten zien dat het niet zweverig is.( ……….) op de langere termijn gaan kinderen het effect voelen in
hun dagelijks leven. ‘
Drie van de aanbieders doen het ook vanwege hun betrokkenheid bij Bad Nieuweschans:
‘Betrokkenheid bij basisschool Houwingaham en maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van
inwoners van Bad Nieuweschans, waaronder de jeugd.’
Een tweetal aanbieders geeft aan dat ze meedoen omdat ze de kansen voor de jeugd willen vergroten:
“Vanuit mijn werk geloof ik heel sterk in eerlijke kansen voor alle kinderen. Ik zie steeds vaker dat ‘rijke’
externe partijen inschakelen voor hun leerlingen: dromen, coaching voor zelfvertrouwen, leren leren,
bijles etc. Dit voelt niet fair. Ik gun dat alle kinderen in Nederland (….).’
Plezierig en voldoende bekwaam
Alle aanbieders geven aan ontzettend veel plezier te hebben ervaren bij het verzorgen van de
workshops: ‘Ik heb met ongelooflijk plezier de workshops gegeven en kijk er met veel enthousiasme op
terug.’
De meeste workshopaanbieders gaven de workshop met aanwezigheid van de groepsleerkracht. Bij
drie aanbieders was de groepsleerkracht niet aanwezig. Iedereen voelde zich voldoende bekwaam in
het geven van de workshop zonder aanwezigheid van de groepsleerkracht. Op de vraag wat ze ervoor
nodig zouden hebben om hun activiteit te verzorgen zonder aanwezigheid van de groepsleerkracht
geven twee aanbieders aan dat ze graag in iets kleinere groepen zouden werken: ‘niet te grote groepen
en een soort van richtlijn voor wat te doen als een leerling echt niet mee wil doen.
‘Kleinere groepen om meer persoonlijke aandacht te kunnen geven en de kinderen te leren kennen en
direct aan te kunnen spreken.’
De aanbieder van de kookworkshop geeft aan dat ze graag twee hulpen zou willen om e.e.a. praktisch
goed te kunnen begeleiden. De overige aanbieders geven aan niets nodig te hebben.

Tips en verbeterpunten
De aanbieders kwamen met de volgende verbeterpunten:
Minimaal één persoon die even de mensen die de workshops geven welkom heet en na afloop vraagt
hoe het ging. Dit heb ik echt gemist.
Leerlingen al in de klas voorbereiden op wat ze gaan doen
Voor de kleinste kinderen niet. Die willen alleen maar kijken. De bovenbouw vraagt een andere
uitleg. Daar moet je je op voorbereiden. Dat zouden ze dan ook al op school kunnen doen. Dan krijg
je andere vragen tijdens de activiteit.
Tussen mijn workshops zat geen pauze. Ik moest van 10.00 tot 11.30 en daarna direct van 11.30 tot
13.00. Het zou fijn zijn als er ruimte is om even op te laden, op te ruimen, te plassen, wat te drinken
en/of je klaar te maken voor de volgende ronde. Al is het maar 5 of 10 minuten.
Alle aanbieders zouden in de toekomst vaker dergelijke activiteiten willen verzorgen en de meeste
(ruim 80%) zou dat ook wel op andere scholen dan obs Houwingaham willen doen.
5.2.4 Interviews met ouders
De ouders uit de werkgroep zijn positief over de pilot. Eén ouder geeft aan: “Als ouder is het leuk om
een enthousiast kind thuis te krijgen die zegt: “school was super leuk!” in plaats van “school was saai!”.
Zij zien dat de leerlingen in aanraking zijn gekomen met andere en vooral nieuwe dingen. Eén ouder
geeft aan dat haar kind nu niet ineens een nieuwe hobby heeft ontdekt.
Beide ouders geven aan dat de leerlingen op een laagdrempelige manier kennismaken met wat er
allemaal in de omgeving te doen is en wat de wereld te bieden heeft. Hierdoor krijgen de leerlingen
het
gevoel
van
“dit
kan
ik
ook”.
Ouders vinden het mooi om te zien dat de buurt is betrokken en dat er verschillende dingen in de
directe omgeving zijn ondernomen.
Om bij te dragen aan het toekomstperspectief wat in het Manifest staat omschreven als lange termijn
verandering is nog veel nodig vinden de ouders. Het is lastig om dat te bewerkstelligen in deze
omgeving. “Het is een moeilijk gebied. Hier is minder verschillend aanbod, minder bedrijven en dus in
die zin ligt het toekomstperspectief lager”. Een pilot verandert dat niet direct vinden zij maar de ouders
zijn er van overtuigt dat het belangrijk is om te laten zien aan de kinderen wat er wél is. Dat kinderen
hiermee in aanraking komen en over na gaan denken is al winst.
De ouders zagen ook dat de pilot veel van de leerlingen heeft gevraagd, zij kwamen soms vermoeid
thuis door de langere dagen dan normaal. “Het is erg veel geweest in deze twee weken”. Een ouder
geeft aan dat dit ook gewenning zou kunnen zijn.
Er is onder de ouders draagvlak voor een structurele dagprogrammering maar dan moet het niet zo
intensief zijn als de pilot. Een afgeslankte versie zien ouders wel zitten. Draagvlak realiseren onder de
leraren en leerlingen is belangrijk volgens de ouders. Er moet meer aandacht zijn voor de leerkrachten
met
het
oog
op
werkdruk.
Hier
zal
op
ingezet
moeten
worden.
Voor een vervolg is het nodig om een leuk en gevarieerd aanbod te blijven realiseren.
“Als je elke woensdagmiddag gaat bootcampen, kan dat als verplichting gaan voelen op den duur. Ik
denk dat je steeds weer vernieuwend moet zijn”

De geïnterviewde ouders gaven aan dat de meeste andere ouders ook enthousiast waren over de
pilot, ook de ouders die in het begin sceptisch waren. “Als ik mensen er over sprak dan deed ik wel
enthousiast. Ik had wel zoiets van, iedereen moet even goed meedoen om het tot een succes te
maken”.
De maatregelen die gelden vanwege Covid-19 maakte dat ouders lang niet alles mee hebben gekregen
van de pilot. Eén ouder gaf aan: “Vind het zo jammer dat ik niet zoveel kan zien van de pilot. Door
corona mogen we niet op school komen. Ik ben blij dat ik bij deze activiteit (bootcamp) even kan
kijken”.
De ouders zijn tevreden over het doorlopen proces. Eén ouder geeft aan dat het verstandig zou zijn
om twee leerkrachten gelijk vanaf het begin te betrekken bij de werkgroep. “Nu was het team
vertegenwoordigd door de IB’er en directie, zij hebben speciale functies, maar voor mijn gevoel miste
ik
een
meester
of
juf”.
De ouders geven aan het heel erg leuk te hebben gevonden om mee te denken en te doen. ”Het voelde
wel alsof ik er een klein aandeel in heb gehad. Het hoeft zeker niet groter. Ik vond het heel leuk om er
mee bezig te zijn, te brainstormen en ideeën aan te dragen. Ik heb mijn best gedaan en het voelde
goed”.
5.2.5 Interviews met Leerkrachten
Leerkrachten zijn positief als het gaat om de activiteiten die plaatsvonden in de pilotweken. Het waren
stuk voor stuk leuke activiteiten wat zorgde voor enthousiasme onder de leerlingen. Leerkracht: “Het
waren twee hele leuke weken. Er waren veel activiteiten waarbij de leerlingen buiten de comfortzone
konden leren. Vooraf was ik sceptisch over de opkomst van de leerlingen bij het facultatieve deel, maar
de opkomst bleek bijzonder positief”.
“Kinderen hebben dingen gedaan die ze normaal nooit zouden doen, waar ze anders nooit kennis
mee zouden maken”.
Leerkrachten vonden het belangrijk om bij de activiteiten te zijn en te horen wat de leerlingen horen
zodat zij hier op een later moment opnieuw aandacht aan kunnen besteden. Leerkrachten
benoemden dat de meeste activiteiten voor zichzelf ook nieuw waren, ze vonden het interessant en
wilden er graag bij zijn. Dit zou bij een structurele dagprogrammering anders zijn gaf een leerkracht
aan. “Als dit structureel wordt en we gaan weer op werkbezoek naar van der Flier, dan hoef ik niet
per se weer mee.”
De andere kant is dat de pilotweken door de leerkrachten als zeer intensief zijn ervaren. Nakijken van
het werk van de leerlingen schoot er in de meeste gevallen bij in gaf een leerkracht aan. De
verwachting was dat het werkdruk verlagend zou zijn maar dat was het nu niet. Het heeft veel van de
leerkrachten gevraagd. “Het waren lange, intensieve en leerzame dagen”.
Eén leerkracht gaf aan: “Het vloggen was drie keer in mijn lokaal en was best druk. Het was lastig om
hier tegelijkertijd mijn voorbereidingen te treffen want dat doe je wel het liefst in je eigen lokaal dus
dit moest dan nog na afloop van de workshop vloggen”.
Voor leerkrachten is het belangrijk dat de aanbieder pedagogisch en didactisch onderlegd is. “Als
leerkracht voel je je verantwoordelijk dus ga je toch mee naar alle activiteiten omdat je niet weet of
alle aanbieders capabel genoeg zijn”.
Er waren teveel activiteiten opgenomen in de planning waardoor het reguliere programma onder
druk kwam te staan. Leerkrachten hebben tijdens bijna iedere activiteit een actieve rol gespeeld en
hadden daardoor geen moment van rust. Ook vonden leerkrachten het moeilijk om na een activiteit
de leerlingen weer in een structuur te krijgen.

“Kinderen zijn gebaat bij rust, regelmaat en structuur. Wanneer dit er niet is, worden kinderen druk
en heb ik daar als leerkracht last van”.
Onduidelijkheden in het activiteitenprogramma op het gebied van tijd, locatie en
verantwoordelijkheid zorgde voor onrust bij de leerkrachten. Dit werd gaandeweg de pilot zoveel
mogelijk opgelost. In de tweede pilotweek zat er meer routine in waardoor zaken beter liepen.

6. Conclusies en aanbevelingen voor vervolg
In dit hoofdstuk zullen we de hoofdvraag beantwoorden:
Welke succes- en faalfactoren ervaren betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, ouders en overige
stakeholders) bij het vormgeven en uitvoeren van een dagprogrammering met als doel het kansrijk
opgroeien van kinderen op obs Houwingaham in Bad Nieuweschans?
Dit doen we door achtereenvolgens de deelvragen 1 tot en met 5 te beantwoorden. Per subvraag
zullen we aan aantal aanbevelingen doen voor het vervolg op obs Houwingaham of voor het proces
op andere scholen. Daarmee beantwoorden we deelvraag 5 (welke lessen trekken we uit de aanpak
op obs Houwingaham) en deelvraag 6 (wat is er nodig om een dagprogrammering conform dit model
op de langere termijn op obs Houwingaham voor elkaar te krijgen?)

Resultaat (betekenis voor de gebruiker):
Deelvraag 1: Leidt de pilot tot het bereiken van de doelstellingen zoals geformuleerd door de werkgroep:
het verbreden van je horizon, kunnen worden wat je wilt, activiteiten voor iedereen.?
De doelstellingen zoals geformuleerd door de werkgroep zijn grotendeels behaald. De leerlingen van
obs Houwingaham hebben hun horizon verbreed. Dit wordt herkend door leerkrachten, ouders en
door de leerlingen zelf. De doelstelling ‘kunnen worden wat je wilt’ is ondersteund door de
banencarroussel en door de bedrijfsbezoeken. Ook workshops als “leef je droom” kunnen hier
potentieel aan bijdragen.
Om daadwerkelijk bij te dragen aan de doelstelling ‘kunnen worden wat je wilt’ is meer
nodig. In Rotterdam wordt dit gedaan door middel van het programma “bridge”
(https://www.nprz.nl/activiteit/bridge). Hieronder valt een uitgebreid Loopbaan
oriëntatie en begeleidingsprogramma (LOB) dat start op de basisschool maar
doorloopt in het voortgezet onderwijs. Het programma Gaan voor een Baan biedt
leerlingen al vanaf de basisschool kennismaken met kansrijke beroepen en laat hen
nadenken over wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
De Houwingaham doelstelling ‘voor iedereen’ is deels behaald. Een deel van de activiteiten vond
plaats onder schooltijd en hier heeft iedereen aan deelgenomen. Bij de facultatieve activiteiten viel
een deel van de leerlingen af. Dit was minder het geval als leerkrachten een actieve rol hadden in het
stimuleren van leerlingen voor de activiteiten en wanneer naschoolse activiteiten werden
gecombineerd met een lunch.
Uit onderzoek van de kinderombudsman (2017) blijkt dat met name kinderen uit
achterstandsgroepen minder vaak deelnemen aan buitenschoolse activiteiten.
Bovendien profiteren zij meer wanneer ze wèl deelnemen. Dit dient goed
meegenomen te worden in de afweging van moment van het aanbod.

Deelvraag 2: leidt de pilot tot meer draagvlak onder betrokkenen voor verdere ontwikkeling van een
dagprogrammering op obs Houwingaham?
Er is draagvlak ontstaan voor het verder vormgeven van een meer structurele dagprogrammering, op
obs Houwingaham mits met een aantal dingen rekening wordt gehouden (hierover later meer).
Ouders en leerlingen zijn enthousiast, evenals directie. Bij leerkrachten is er ook draagvlak voor

doorontwikkeling richting een structurele dagprogrammering, maar dan wel in een vorm die hen meer
ontlast dan nu het geval was. Er waren nu dusdanig veel verschillende activiteiten opgenomen in de
pilot, dat het reguliere onderwijsprogramma onder druk kwam te staan. Het feit dat er soms wat
structuur ontbrak leverde onrust op. De belofte van werkdrukvermindering moet meer mét
leerkrachten verkend en vormgegeven worden.








Verken met leerkrachten verder wat bij hen exact helpt bij het verlagen van
hun werkdruk. Stel hieruit heldere doelstellingen op.
De inzet van een schoolcoördinator (een docent) vanuit de school, die
hiervoor structureel uren krijgt kan helpen bij werkdrukvermindering. Een
voorbeeld van de taken van een schoolcoördinator is te vinden in Bijlage 1.
Betrek leerkrachten vanaf het begin actief bij de inrichting van de structurele
dagprogrammering.
Monitor werkdruk van leerkrachten om snel in te kunnen grijpen en
aanpassingen te kunnen doen.
Verken de mogelijkheid voor de inzet van pedagogisch medewerkers, of
ouders (tegen betaling) rondom de gezonde lunch.
Minder activiteiten, meer eenheid in activiteiten (bijvoorbeeld door te werken
in blokken, en koppeling aan onderwijsdoelen) kan zorgen voor meer rust.

Eén van de redenen dat de leerkrachten de pilotweken nu niet als werkdruk verlagend hebben ervaren
is dat ze zich veelal verplicht voelden om aanwezig te zijn bij veel van de gegeven workshops. Een heel
aantal workshopaanbieders was niet pedagogisch onderlegd (hoewel zij zich veelal voldoende
bekwaam voelden om de workshops te leiden). Bovendien vond een aantal workshops plaats in de
Akkerschans, waar de leerlingen dan veelal door de groepsleerkracht naartoe werden gebracht.




Verken andere opties voor brengen naar en halen van activiteiten buiten de
school. Bv. met inzet van pedagogisch medewerkers en/of ouders.
Verken met leerkrachten wat nodig is om de klas over te dragen aan een
andere professional. Hanteer deze voorwaarden bij het zoeken naar aanbod.
Zet waar nodig scholing in om de pedagogische bekwaamheid van aanbieders
van activiteiten waar nodig te versterken.

Tegelijkertijd wordt gezien dat Tijd voor Toekomst veel energie opleverde binnen de school, dat er
voor een groot deel van de leerlingen echt een wereld is opengegaan en dat ouderbetrokkenheid op
kleine schaal al versterkt werd. Dit dient nu verder te worden uitgebouwd.
Deelvraag 3. Leidt de pilot tot versterkte samenwerking, bijvoorbeeld met partijen in de omgeving van
obs Houwingaham?
De pilot heeft bijgedragen aan versterkte samenwerking met de aanbieders van de activiteiten. Een
deel van deze aanbieders was lokaal (o.a. de graanboerderij, het melkveebedrijf, van der Flier
grondverzet, Thermen Nieuweschans, kunstenaar). Het feit dat in de werkgroep bijeenkomst
uitgebreid werd geïnventariseerd welke partijen/organisaties/bedrijven er al bekend waren binnen de
school heeft hierbij erg geholpen. Nagenoeg alle ondervraagde aanbieders van activiteiten zijn
enthousiast over hun deelname en zouden graag vaker een samenwerking met obs Houwingaham
aangaan. Een deel van de aanbieders zou dat ook voor andere scholen willen doen.

Betrek bij het vervolg mensen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van
de vraag “wat moet er gebeuren om kinderen in obs Houwingaham kansrijk te laten
opgroeien?” Zo vorm je een situationeel netwerk:
 Wie vinden het belangrijk dat de situatie verbetert?
 Wie hebben last van de situatie?
 Wie zijn erbij betrokken?
 Wie vinden er iets van?
 Wie hebben invloed op de situatie?
 Wie horen erbij?
Hiermee maak je de kans op gezamenlijk gedragen besluiten veel groter.
Deelvraag 4: In hoeverre is met de pilot op obs Houwingaham al aangesloten bij variabelen zoals
genoemd in het conceptueel model Tijd voor Toekomst?
Tijdens de pilot is bij veel van de in het conceptueel model opgenomen variabelen aangesloten. Veel
van de leerdoelen waren bijvoorbeeld als onderwerp herkenbaar in de pilotweken, maar hierbij moet
worden aangetekend dat voor het daadwerkelijk bereiken van resultaten op deze leerdoelen
uiteraard een meer structurele en langduriger aanpak vereist is, en een sterkere koppeling met het
onderwijs. Dit wordt ook door aanbieders van activiteiten zo ervaren.
Zo wordt fysieke geletterdheid door veel van de betrokkenen als leerdoel herkend in de pilotweken:
activiteiten als bewegend leren, bootcamp, circus, freerunning kunnen hierbij aansluiten, aldus de
betrokkenen. Maar waarom deze activiteiten kunnen leiden tot sportparticipatie van kinderen op de
langere termijn en hoe ze dan aangeboden moeten worden, is nog onvoldoende duidelijk.




Maak voor het vervolg van de dagprogrammering heldere keuzes in waar je
als school wel en niet op wilt inzetten.
Formuleer daarop (met hulp) duidelijke doelstellingen, monitor die
doelstellingen en pas aan wanneer nodig.
Maak gebruik van bestaande kennis over de werkende mechanismen om een
doelstelling te bereiken. De Innovatiebegeleider (Nikki) kan hier een rol in
spelen.

Een voorbeeld: Voor het verbeteren van fysieke geletterdheid van kinderen is het
belangrijk dat kinderen zich voldoende competent voelen (motorisch vaardig en in
staat om bewegingssituaties zo in te richten dat het bij hun vermogens past), dat ze
gemotiveerd zijn om hun motorische mogelijkheden verder te ontwikkelen, dat ze
vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden en dat ze kennis hebben over het
belang van bewegen.
Activiteiten die gericht zijn fysieke geletterdheid zullen hier dus aan bij moeten
dragen! Op basis hiervan zullen keuzes gemaakt moeten worden voor de
schoolloopbaan. Dat kan ook betekenen dat er een koppeling gemaakt wordt met
buitenschoolse structuren (bijvoorbeeld sportverenigingen, de buurtsportcoach etc.).

Proces
Deelvraag 5 In hoeverre is het proces doorlopen volgens spelregels die we gezamenlijk belangrijk vinden,
zoals: een integrale aanpak, aandacht voor groot en klein verhaal, meedoen is meedoen, positief en leuk
als kernwaarden, betekenisvol aanbod, participatie van ouders en dé oplossing bestaat niet/ontzorgen?
In het Manifest Tijd voor Toekomst is een aantal spelregels opgenomen die belangrijke voorwaarde
zijn om het proces goed vorm te geven. In de pilot is een deel van de spelregels gevolgd (iedereen kan
meedoen, positief en leuk als kernwaarden, de oplossing bestaat niet). Een deel van de spelregels
vraagt echter meer aandacht.
Integrale aanpak
Om armoede die in meerdere generaties speelt te doorbreken, is interveniëren in
meerdere domeinen nodig (privédomein, domein werk en inkomen, domein
onderwijs/sociale ruimte, burger zelf, domein ruimtelijke omgeving). Wees je hiervan
bewust en leg waar mogelijk de koppeling met andere domeinen. De gemeente
Oldambt kan hierin een rol spelen, dus hou die aan tafel.
Daarnaast moet duidelijk zijn dat focus op één inhoudelijk thema uit het model niet
zal werken (bv. alleen op leefstijl). Er zal breed ingezet moeten worden. Houd hier
rekening mee bij een vervolg.
Groot en klein verhaal
Het verhaal van Tijd voor Toekomst is een groot verhaal met een grote ambitie.
Tegelijkertijd zijn de kleine verhalen, die praktisch zijn, die tot de verbeelding spreken,
die mensen persoonlijk raken en succeservaringen en motivatie opleveren, van belang.
Houwingaham ìs zo’n verhaal. Het is van grote waarde dat de betrokkenen dat verhaal
blijven vertellen. Gelukkig hebben we de beelden .
Meedoen is meedoen
Om echt een doorbraak te kunnen maken in kansen voor kinderen is het essentieel dat
alle kinderen meedoen en dat het een verplichtend karakter heeft. Dit is op obs
Houwingaham deels gelukt en het gesprek moet echt gevoerd worden over structurele
dagprogrammering onder schooltijd. Er kan gebruik gemaakt worden van een
groeimodel, maar het gaat uiteindelijk wel om een substantieel aanbod om tot
resultaten te kunnen komen.
Betekenisvol
De programmaonderdelen moeten betekenisvol zijn voor de leerlingen. Dat is in grote
mate al gelukt en duidelijk is hoeveel energie dit oplevert. Voor o.a. leerkrachten geldt
dat betekenisvol óók inhoudt dat zij mede-eigenaar worden van de inhoud en
koppelingen kunnen maken met het onderwijsaanbod. Op Houwingaham is
bijvoorbeeld voorgesteld om de verbinding te zoeken met de reguliere vakken en te
werken met thema’s waardoor voor langere tijd verdieping mogelijk is.
Ouderparticipatie
Voor een vervolg op obs Houwingaham vormen de ouders een belangrijke doelgroep.
De MR dient nauw betroken te worden om structurele wijzigingen mee te helpen
vormgeven. Maak hen deel van de werkgroep voor het vervolg. Nodig ouders
nadrukkelijk uit om mee te denken over en input te geven op de plannen. Maak hierbij
gebruik van innovatieve aanpakken om te zorgen dat ouders betrokken raken en
blijven. Voorbeeld: spontane activiteiten op het schoolplein (tafels met koffie en thee)
en de al betrokken ouder hier een rol in geven. Ander voorbeeld: tekenen van de

toekomstvisie van de school en daarbij in gesprek gaan met ouders. Uitgangspunt is
dat iedere ouder zich aangetrokken voelt om zijn kind perspectief te bieden op een
kansrijke toekomst.

Ontzorgen
Uitgangspunt was dat leerkrachten ontzorgd en minder belast worden. Dit is in de pilot
nog onvoldoende gelukt. Een aantal aanbevelingen om dat beter voor elkaar te krijgen:
 Ga met leerkrachten het gesprek aan over wat er verstaan wordt onder
‘ontzorgen’ en ‘ontlasten’ in het kader van Tijd voor Toekomst. Gaat het om
daadwerkelijk tijd vrij spelen rondom de aangeboden activiteiten? Of gaat het
om vermindering van belasting door andere vormen van ondersteuning?
 Ga met leerkrachten het gesprek aan over wat zij concreet nodig hebben voor
het ‘ontzorgen’ en besteed aandacht aan de stappen die de leerkracht hier zelf
in kan gaan zetten.
 Zorg dat leerkrachten structureel deel uit kunnen maken van de werkgroep
Tijd voor Toekomst. Ruim hiervoor ook tijd in in het jaarplan.
 Ga met elkaar in gesprek over goede momenten op de dag voor de extra
activiteiten. Structuur is belangrijk voor leerlingen, dit draagt bij aan de rust
die leerkrachten ervaren als zij hun leerlingen weer in de klas krijgen. Zie ter
inspiratie, het voorbeeld van een weekprogramma in bijlage 2.
 Verduidelijk de rol van de leerkracht binnen de uiteindelijke
dagprogrammering.
 Laat de coalitieondersteuner en schoolcoördinator zorgen voor een goede
planning en een goed communicatieplan rondom de dagprogrammering.
Communiceer dit op tijd.
 Zorg dat alle organisatorische zaken rondom activiteiten vanuit Tijd voor
Toekomst bij de leerkrachten wordt weggehaald. De schoolcoördinator (zie
bijlage 1) kan hierin een rol spelen.
 Zorg voor pedagogisch goed onderlegde aanbieders van activiteiten. Als dit
niet mogelijk is: zorg voor aanwezigheid van bijvoorbeeld de
schoolcoördinator of een pedagogisch medewerker bij activiteiten.

Tot slot
De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in het leven krijgt. Dàt is het
uitgangspunt van Tijd voor Toekomst. Complexe maatschappelijke vraagstukken zoals die rondom
kansrijk opgroeien en het tegengaan van armoede die van generatie op generatie overgaat, vereisen
een grootschalige, meerjarige aanpak met innovatieve oplossingen. Tijd voor Toekomst biedt die
mogelijkheid. Twee zaken willen we tot slot nog meegeven, die voor het vervolg van belang zijn en
blijven:


Om te komen tot echte verandering voor dergelijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken is
een krachtig ‘innovatie ecosysteem’ nodig is. Een innovatie ecosysteem is een infrastructuur
die de samenwerking tussen uiteenlopende partijen over dit vraagstuk makkelijker maakt. Het
systeem moet beschikken over voldoende hulpbronnen. Dit zijn financiële bronnen, zoals
subsidies, sociale bronnen zoals een informeel netwerk, en mensen met voldoende capaciteit
en kwaliteit. Op obs Houwingaham is een prachtige start gemaakt voor een dergelijk



ecosysteem: leerkrachten, ouders, lokale partijen, leerlingen, het onderwijs, de gemeente
Oldambt en kennisinstellingen zoals de Hanzehogeschool zijn nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming. Benut dit in de toekomst en bouw dit systeem uit, want jullie hebben goud
in handen!
Tijd voor Toekomst heeft de meeste kans van slagen door iteratief te werk te gaan: dit houdt
in dat het een zich herhalend proces is, waarin steeds kan worden bijgestuurd. De
Innovatiebegeleider, coalitie ondersteuner en schoolcoördinator kunnen hierin gezamenlijk
een belangrijke rol spelen (zie bijlage 1). Belangrijk is doelstellingen te formuleren, het
programma daarop in te richten en voortdurend een cyclus te doorlopen waarin activiteiten
worden bedacht en uitgevoerd, goed te volgen wat er gebeurt (zoals nu bij de pilot op
Houwingaham), dat te analyseren en vervolgens aanpassingen te doen. Dit is weergegeven in
de figuur hieronder.

Bijlagen 1 Rolbeschrijvingen Tijd voor Toekomst

Schoolcoördinator:
Rolinvulling: coördinator, organisator, communicator
Doelen:
 Op basis van ambities en vastgestelde doelen coördineren en realiseren van activiteiten
i.h.k.v. de dagprogrammering
 Realiseren van benodigde besluitvorming en instemming op schoolniveau
 Draagvlak creëren bij leerkrachten, ouders en kinderen
Taken:
 Mede formuleren van gewenste doelen en gewenste dagprogramma op maat – 20 uur
 Uitzetten van acties naar aanleiding van de geformuleerde ambities (i.s.m.
coalitieondersteuner) – 25 uur
 Voorzitten van en afstemming met leerlingenraad – 15 uur
 Ontwikkelen en organiseren van pilot inclusief regelen van praktische zaken (tijden, locatie,
aanbod, afstemming ouders, leerkrachten, leerlingen) – 50 uur
 Ontwikkelen en organiseren van structurele fase van dagprogrammering – 50 uur
 Afstemmen met coalitie-ondersteuner en afstemming met potentiële aanbieders – 50 uur
 Opstellen van inkoop- en inhuurovereenkomsten van lokale aanbieders en contractbeheer – 20 uur
 Zorgen voor goede communicatie binnen de school: is aanspreekpunt voor leerkrachten,
ouders en leerlingen – 30 uur
 Signaleren van problemen in de uitvoering en daarop handelen (i.s.m. innovatiebegeleider) - 25
uur
 Budgetbeheer – 10 uur
 Overleg met gemeente – 10 uur
Totaal: 320 uur

Innovatiebegeleider
Rolinvulling: facilitator, monitor en evaluator.
Doelen:
 analyse van behoeften van de context en van de stakeholders op en rondom de school.
 helpen met het ontwikkelen van gezamenlijke ambities (binnen NPG kaders) en het
vaststellen van doelen (in startsessie met alle betrokkenen)
 met de betrokkenen monitoren of aan deze doelen gewerkt wordt
 input geven voor de kwaliteit van de programma's op school
 ondersteunen bij creëren van draagvlak (i.s.m. schoolcoördinator)
 ondersteunen van de schoolcoördinator (en coalitieondersteuner), met als doel steeds meer
eigenaarschap hiervoor bij de betrokkenen zelf neer te leggen en zelf steeds meer achteruit
te kunnen stappen.
Taken in startjaar inclusief ureninschatting
 Kennismaking school en team, contextverkenning: 10 uur
 Startdag met alle betrokkenen (ontwikkeling visie op het vraagstuk vanuit de school,
vaststellen doelen), incl. voorbereiding)- ca. 20 uur
 Bijeenkomsten en acties richting/met leerlingenraad, werkgroep, ouders (in afstemming met
schoolcoördinator, met als doel meer verantwoordelijkheid overdragen gedurende het hele
jaar- 60 uur
 Monitoring van het proces, evaluatie pilot: 60 uur
Totaal: 150 uur

Coalitieondersteuner / ondersteuner Dagprogrammering
Rolinvulling: facilitator, verbinder
Doelen:
 Efficiënt inrichten van dagprogrammering
 Kwalitatief goed aanbod van dagprogrammering
 Goede samenwerking met lokale en regionale aanbieders
Taken:
 Ondersteunen van de schoolcoördinator om te komen tot gewenste doelen en gewenste
dagprogramma op maat – 5 uur
 Ondersteunen van de schoolcoördinator bij de ontwikkeling van programmering voor de
pilot (tijden, aanbod, begroting) – 10 uur
 Ondersteunen van de schoolcoördinator bij de ontwikkeling van dagprogrammering naar en
tijdens de structurele fase (tijden, aanbod, begroting) – 10 uur
 Offertes opvragen en beoordelen op onder andere de inhoud van de activiteiten,
accommodaties, de prijs, de beschikbaarheid, logistiek en de kwaliteit van begeleiding – 15
uur
 Maken van afspraken op gemeentelijk of regionaal niveau met lokale aanbieders van
dagprogrammering en zorgen voor kwalitatief goed aanbod, een efficiënte inzet qua tijd
(planning) en gunstige prijsafspraken (kosten efficiënt) – 25 uur
 Opstellen van inkoop- en inhuurovereenkomsten op gemeentelijk of regionaal niveau met
aanbieders – 15 uur
 Hebben van afstemming met provincie brede aanbieders over de inzet op lokaal niveau – 5
uur
 Bewaken van de kwaliteit van dagprogrammering (i.s.m. innovatiebegeleider) – 10 uur
 Initiëren van kennisdeling tussen de schoolcoördinatoren en scholen– 5 uur
 Zorgen voor het aanvullen en actualiseren van de menukaart met provincie brede
aanbieders met kwalitatief goed aanbod (i.s.m. provinciale coördinator Dagprogrammering)

Bijlage 2: voorbeeld van een weekprogramma


TIJD

Op elke school zal gekeken moeten worden wat de specifieke wensen en mogelijkheden zijn.
Daarnaast verdient het de voorkeur om gebruik te maken van lokale initiatieven. Hieronder
een mogelijke invulling.
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

08:30 Dagstart

Dagstart

Dagstart

09:00 Rekenen

Rekenen

Rekenen

09:30 Rekenen

Rekenen

Rekenen

10:00 Lezen + pauze
10:30 Taal
11:00 Taal

Lezen + pauze
Taal
Taal

11:30 Taal

Lezen + pauze
Gymnastiek
Gymnastiek
Voeding
gezondheid

DONDERDAG
Culturele
vorming
Culturele
vorming
Culturele
vorming
Lezen
+
pauze
Rekenen
Rekenen

Taal

Engels

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

Pauze
Natuureducatie
Natuureducatie
Natuureducatie
Taal
Schrijven

Pauze
Beweegmoment
Gezonde leefstijl
Gezonde leefstijl
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie

Pauze
Gymnastiek
Gymnastiek
Taal
Taal
Schrijven
Wetenschap
& Techniek
Wetenschap
& Techniek
Wetenschap
& Techniek

Pauze
Beweegmoment
Engels
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie

&

15:00 Ondernemerschap Extra rekenen/taal

Thema/project

15:30 Ondernemerschap Extra rekenen/taal

Thema/project

16:00 Ondernemerschap Extra rekenen/taal

Thema/project

Klas gebonden onderwijs
Begeleid werken aan project o.l.v. pedagogisch medewerker / extern bezoek
Programma
door
externe
vak
professional/lokale professionals
Keuzeprogramma passend bij eigen talenten (niveaugroepen)
24u
4u
3u
3u
3u
1u

Groepsleerkracht
Pedagogisch medewerker
Vakleerkracht
bewegingsonderwijs/buurtsportcoach
Vakleerkracht culturele vorming
Vakleerkracht wetenschap, techniek &
natuur
Voeding

VRIJDAG
Dagstart
Rekenen
Rekenen
Lezen + pauze
Taal
Taal
Voeding
&
gezondheid
Pauze
Beweegmoment
Beweegmoment
Keuzeprogramma
Keuzeprogramma
Keuzeprogramma
Thema/project
Thema/project
Thema/project

Bijlage 3: Fysieke evaluatie

