Bijlage 2 Verslag gesprekken geïnteresseerde partijen in Breeduit maart-april 2015
In de afgelopen maand zijn een aantal verdiepende gesprekken gevoerd over de invulling van
Breeduit met alle partijen die betrokken zijn bij de in de commissie welzijn van 25 maart 2015
geschetste scenario’s. Gesproken is over de huisvestingswensen- en eisen van partijen en over de
combineerbaarheid van scenario’s. Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd met enkele
andere partijen die zich deze maand als belangstellende hebben gemeld. Deze bijlage geeft een korte
samenvatting van de uitkomsten van deze gesprekken.
1. Verdiepende gesprekken met bestaande partners
SOEMO
Met de heer Schimmel en mevrouw Larssen is een verdiepend gesprek gevoerd om de
huisvestingsbehoefte van SOEMO verder te specificeren en de combineerbaarheid met andere
initiatieven te onderzoeken.
SOEMO geeft aan zich primair te richten op binnenschoolse activiteiten, gekoppeld aan de IB-taak
van de scholen, aangevuld met buitenschoolse activiteiten. Ze zijn in gesprek met meerdere besturen
van basisscholen waaronder Proceon/Zonnewijzer. Ook wordt gesproken met het
samenwerkingsverband Unita en met het initiatief voor hoogbegaafdenonderwijs. Er zijn nog geen
harde toezeggingen voor financiering vanuit het onderwijs, wel worden hier en daar pilots uitgevoerd.
De activiteiten zijn gericht op talentontwikkeling van kinderen en vinden plaats in een leslokaal. Bij
voldoende leerlingen vanuit één school kan dat op de school zelf plaatsvinden, voor kleiner groepen
leerlingen vanuit een centrale locatie. Hiervoor wordt naar Breeduit gekeken. In eerste instantie wordt
de samenwerking gezocht met scholen binnen Bussum.
Er is nog niet gekeken hoe het vervoer van leerlingen naar de centrale locatie binnen schooltijd moet
plaatsvinden. Daarom heeft het de voorkeur om op een locatie te zitten dicht bij de
achterstandsleerlingen want die reizen het minst makkelijk. De gemeente verwacht dat het vervoer
naar een centrale locatie een knelpunt zal zijn, vanuit haar ervaringen met vervoer voor
schoolzwemmen en bewegingsonderwijs.
Naschoolse activiteiten hebben de vorm van een cursus voor circa twee uur. Nadrukkelijk als activiteit,
niet als naschoolse opvang. Het moet echt gaan om oriëntatie en talentontwikkeling voor kinderen
waarvoor dat werkt, niet generiek als vorm van opvang. Samenwerking met maatschappelijk werk is
dan logischer dan met de buitenschoolse opvang. Men is in gesprek met Versa en ziet veel
mogelijkheden voor samenwerking. De samenwerking met maatschappelijke partijen is essentieel
voor het succes, ook voor het gezamenlijk beheer.
De centrale locatie voor binnenschoolse activiteiten zou ongeveer 2-3 leslokalen kosten die
beschikbaar zijn tijdens schooltijd, met een eigen inrichting en beleving. Een rustige ruimte. Gebruik
op andere dagdelen door anderen is mogelijk als je niet elke keer een uur moet verbouwen. Het zou
ook op een andere locatie kunnen dan Breeduit.
Voor naschoolse activiteiten kan gebruik gemaakt worden van de middenruimte in Breeduit maar er
moet ook een vaste basisruimte zijn van waaruit gewerkt wordt. Ook dit moet een leslokaal zijn,
theater en gymzaal zijn hiervoor niet geschikt.
SOEMO zou liefst de andere op de jeugd gerichte activiteiten in Breeduit ook behouden, met name de
jeugdbibliotheek en de jeugdgezondheidszorg.
Versa
Met de heer Kuppens en mevrouw Post van Versa is gesproken over hun ideeën voor Breeduit en is
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van ruimten te combineren. Deze ideeën zijn
in tweede instantie door Versa ingebracht naar aanleiding van de commissie ruimte/welzijn van 18
februari.
Het idee van Versa is om haar locatiegebonden activiteiten te splitsen in jeugd en volwassenen. Door
de activiteiten voor de jeugd tot 12 jaar naar Breeduit te brengen ontstaat er meer ruimte in de Uitwijk
voor buurtinitiatief en bijvoorbeeld een geheugenhuis. De bedoeling van het buurtinitiatief is om ruimte
te bieden aan de buurt om te doen wat zij zelf willen doen (zgn. Draaikomconcept). Overigens wordt
ook zonder deze verplaatsing ruimte gecreëerd om dit te doen in Uitwijk, door in bestaande activiteiten

de deelnemers meer verantwoordelijkheid en autonomie te geven en door meerdere functies in één
ruimte te faciliteren.
Versa gaat onderzoeken welke activiteiten het meest geschikt zijn om over te zetten en welke minder.
De kracht zit in de combinatie van activiteiten, bijvoorbeeld het kinderwerk en de JGZ/CJG. Vanuit het
CJG worden nu al activiteiten aangeboden in Breeduit zonder dat ze er gevestigd zijn dus dat is op
zich geen voorwaarde. Het overzetten van de peuterspeelzaal ligt misschien minder voor de hand
omdat dat zou leiden tot het centreren van alle Bussumse VVE peuterspeelzalen op één locatie.
Daarmee moet wellicht ook Opstap Opstapje in Uitwijk blijven. Versa onderzoekt of deze koppeling
essentieel is.
Met name het kinderwerk is zeer geschikt om over te zetten. Dat wordt nu uitgevoerd in één leslokaal,
ongeveer 125m2. Het kinderwerk mist nu vooral goede buitenspeelmogelijkheden en die zijn er bij
Breeduit wel. Het jongerenwerk vanaf 12 jaar is volledig outreachend en heeft dus geen fysieke locatie
nodig. Gemeente en Versa gaan onderzoeken of de theaterzaal geschikt zou kunnen zijn voor het
kinderwerk. Knelpunt bij de theaterzaal is dat deze lastig een eigen toegang kan krijgen en dat deze
geen direct daglicht krijgt. Dit laatste kan opgelost worden door een glaswand te plaatsen in plaats
van de huidige schuifwand.
Versa heeft contact met zowel SOEMO als Sherpa en ziet mogelijkheden om samen te werken en
activiteiten te combineren. Wel goed opletten welke groepen bij elkaar gezet kunnen worden en of die
wel matchen.
Proceon
Met twee bestuursleden van Proceon (Mw. Kolijn en dhr. Drevijn) en de directeur van de Zonnewijzer
(mevrouw Jager) is gesproken over de stand van zaken in Breeduit en de wensen en
aandachtspunten vanuit de Zonnewijzer voor Breeduit.
De Zonnewijzer kent op dit moment een dalend leerlingenaantal, met name door een “witte vlucht” van
leerlingen naar de Juliana Kwartellaan. Deze school valt onder hetzelfde bestuur. Het bestuur
ontmoedigt de overstap tijdens het schooljaar maar blokkeert deze niet omdat leerlingen dan zullen
uitwijken naar andere scholen. Door een licht dalend leerlingenaantal in heel Bussum hebben alle
scholen ruimte. De witte vlucht stabiliseert inmiddels. De verhouding is nu 50/50 en was voorheen
30/70. De daling is ongeveer 8% van het leerlingaantal in oktober 2014. Proceon is als grote stichting
in staat en bereid om dit een aantal jaren te dragen en voert beleid om het tij te keren. Het
voedingsgebied van de school zou goed moeten zijn voor een volwaardige basisschool op deze
locatie. Men zet in op wereldburgerschap met aandacht voor cultuur en muziek. Men wil dit graag
integreren in het onderwijsaanbod.
De school vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening in het gebouw. Het gebruik is vooral door
de school. De openingstijden zijn beperkt maar ook toen die ruimer waren was het gebruik vanuit de
wijk zo beperkt. De school vindt daarnaast Versa een belangrijke partij. De kinderen van deze school
en uit deze wijk gaan niet naar buitenschoolse opvang maar maken wel goed gebruik van het
kinderwerk. Het zou fijn zijn als dat fysiek dichtbij zou zitten. Er vinden wel al activiteiten plaats in het
kader van de verlengde schooldag, samen met Versa, in het handvaardigheidslokaal en speellokaal.
Dit aanbod is vanaf groep 5 maar het zou goed zijn dit uit te breiden naar de onderbouw. De
gemeente wijst op de mogelijkheid voor de Zonnewijzer om meer gebruik te maken van het
onderwijsachterstandenbeleid.
Proceon heeft ook gesproken met SOEMO. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om te kunnen
beoordelen of het financieel haalbaar is en of het voldoende oplevert. De financieringsmogelijkheden
vanuit het onderwijs zijn beperkt. De gemeente geeft aan dat enkele jaren geleden niet is aangehaakt
bij het initiatief tot een schoolorkest vanuit Amsterdam, terwijl dat werd ondersteund door rijkssubsidie.
De huidige directeur van de Zonnewijzer weet niet wat toen de afwegingen waren.
Proceon zou graag meer financiële autonomie hebben voor de Zonnewijzer. De rijksvergoeding voor
dagelijks beheer en onderhoud is nu overgedragen aan de gemeente en dat zou per 2015 ook moeten
met de middelen voor groot onderhoud. Om tot meer autonomie te komen is compartimentering van
de Zonnewijzer noodzakelijk. Groot onderhoud zal niet door partijen apart kunnen gebeuren maar er

kan wel gekeken worden naar een verrekening op het werkelijk meerjarenonderhoudsplan in plaats
van op de rijksvergoeding. Dit geeft Proceon meer autonomie maar ook meer risico.
Proceon betreurt de huidige stilstand in de plannen rondom Breeduit. De huisvesting in een halfleeg
pand is niet goed voor de school en het zou goed zijn een nieuwe invulling te hebben zodat Breeduit
en daarmee de Zonnewijzer zich weer kunnen profileren. Afgesproken wordt om de technische
haalbaarheidsstudie voor de school in elk geval vast op te starten omdat in alle scenario’s de school
blijft en gaat compartimenteren.
Sherpa
Met Sherpa is gesproken met de heren Agterberg, van Koten en Zijlstra over de stand van zaken
rondom Breeduit en onderzocht is welke combineerbaarheid van zaken we zien in gebruik van
ruimten.
Sherpa geeft aan zich wel zorgen te maken over de voortgang van Breeduit aangezien zij het huidige
pand zo spoedig mogelijk willen verlaten. In Breeduit wil Sherpa de huidige activiteiten vanuit het Jan
Ligthartcentrum voortzetten en eventueel uitbreiden met groepsbehandelingen. Sherpa is graag
bereid tot samenwerking met andere partijen vanuit de eigen ruimten. Een groot deel van de ruimte
van Sherpa zal door henzelf zo optimaal mogelijk gebruikt worden, tussen 8.00-17.00uur. De
mogelijkheden tot medegebruik van de dagelijkse gebruiksruimten is daarom zeer beperkt. Ruimten
die goed samen gebruikt kunnen worden zijn de multifunctionele ruimte van Sherpa in het
middendeel, het theater en de gymzaal. Sherpa zou het ook prima vinden als haar middenruimte ’s
avonds gebruikt wordt als foyer voor het theater.
Sherpa heeft veel ervaring met ruimten ter beschikking van anderen stellen. Goede afspraken en
goede inrichting zijn belangrijk. Als je dagelijks je hele infrastructuur moet verbouwen voor een
multifunctioneel gebruik dan werkt het niet en leidt dat uiteindelijk tot wrevel. Het ter beschikking
stellen van ruimten aan anderen probeert Sherpa altijd eerst in praktijk een paar weken uit om te
kijken of het werkt.
Sherpa vindt het ook interessant om te onderzoeken of zij het beheer van het theater zou kunnen
uitvoeren als cliëntactiviteit. Dat maakt het gebruik van het theater misschien iets makkelijker. De
kosten voor licht en geluid blijven wel een flinke kostenpost. Sherpa heeft ook een theater in Eemnes
dus heeft ervaring. Verplaatsing van dat theater is geen optie want leidt tot leegstand en
kapitaalvernietiging in dat theater.

2. Verkennende gesprekken met nieuwe gesprekspartners
Hoogbegaafdenonderwijs
Met de heer Vroegindewei van Unita (samenwerkingsverband passend onderwijs), Proceon (dhr de
Kruijff) en mevrouw Henneke is gesproken over een initiatief om in Bussum basisonderwijs voor
hoogbegaafden aan te bieden en gebruik te maken van de locatie Breeduit.
Er is een grote groep hoogbegaafden in Bussum (en omstreken). Er zitten 70 kinderen in
verrijkingsklas Bussum. Proceon heeft plusklassen, deze staan open ook voor kinderen uit andere
scholen. De top van de hoogbegaafden heeft niet voldoende aan het aanbod van excellent onderwijs,
plusklas, of het verrijken, compacten, of versnellen van onderwijs. Ouders wijken nu soms uit naar
Almere of IJburg voor hoogbegaafdenonderwijs.
Voorstel van Proceon en Unita is om in een pilot voor drie jaar hoogbegaafdenonderwijs aan te bieden
in twee lokalen in Breeduit aan ongeveer veertig kinderen. Kinderen gaan twee dagen per week naar
dit onderwijs en de rest van de week (2,5 dagen) naar hun reguliere school waar ze in compacte vorm
het reguliere onderwijs volgen. Dit wordt mede gefinancierd door Unita en Proceon, en deels
gefinancierd vanuit fondsen die door mevrouw Henneke zijn geworven. De gemeente moet dan de
lokalen om niet ter beschikking stellen. Gezien het teruglopen leerlingaantal van de Zonnewijzer
kunnen deze lokalen wellicht vrijgespeeld worden.
Echter, de gemeente ontvangt geen rijksfinanciering voor deze lokalen want het rijk telt de
leerlingaantallen bij de reguliere scholen. Het zou wel om Bussumse kinderen gaan in deze pilot maar
het kost de gemeente dus wel geld omdat de lokalen anders verhuurd zouden kunnen worden.

Idee van Prceon en Unita is dat in Breeduit twee werelden bij elkaar worden gebracht, waarbij
integratie mogelijk is door gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld door een hoogbegaafd kind buddy te
laten zijn van een Zonnewijzer-kind. Beide groepen leren omgaan met kinderen uit de hele
maatschappij en dat is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vraag van de gemeente is waarom Unita niet het hele project financiert want passend onderwijs is
voor alle leerlingen, dus ook hoogbegaafden. Unita geeft aan dat dit nu financieel niet haalbaar is
maar dat er in de toekomst meer geld komt voor passend onderwijs en dan wil Unita meer geld in dit
project steken. De pilot moet dan ook verbreed worden naar andere gemeenten want de rest van de
schoolbesturen betaalt hier ook aan mee.
Vraag van de gemeente is ook waarom niet één lokaal wordt gebruikt voor vier dagen in plaats van
twee lokalen voor twee dagen, want dat is financieel haalbaarder. Dit past niet in het inhoudelijk
aanbod aan de hele groep.
Kindercentrum Quinzokids
De initiatiefneemster van Quinzokids wil een kinderdagcentrum beginnen voor kinderen van 0-13 jaar,
dus kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. We hebben de initiatiefneemster geïnformeerd over
de huurprijzen in Breeduit en over het feit dat er recent een buitenschoolse opvang op deze locatie is
gestopt omdat er zeer weinig behoefte is in deze wijk. Aangezien dit initiatief nog zeer in de
orienterende fase is en gezien de teruglopende vraag naar kinderopvang in Bussum en met name in
deze wijk, verwachten wij niet dat dit initiatief op korte termijn tot een reële huurvraag zal gaan leiden
voor deze locatie.
Charis Bible College Nederland
Deze bijbelschool biedt particulier onderwijs aan volwassenen en is nu gevestigd in Naarden. Men
verwacht groei van de vraag en zoekt een grotere locatie. De huurprijzen in Breeduit lijken voor deze
organisatie geen probleem. De instelling heeft 400-600m2 nodig (vier lokalen en een kleine
kantoorruimte) en wil ook incidenteel gebruik maken van de theaterzaal voor conferenties. Deze
invulling van het pand zou niet direct bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor Breeduit of in
algemene zin maar is wel interessant vanuit de exploitatie van de accommodatie.
Stichting Elan (speciaal onderwijs)
Zeer recent is gesproken met mevrouw Fischer van Stichting Elan over de mogelijkheid een school
voor speciaal onderwijs te vestigen in Bussum.
Stichting Elan is verantwoordelijk voor het bieden van speciaal onderwijs in de regio Gooi- en
Vechtstreek op vijf locaties in de regio, onder andere de Indonschool in Bussum. Het bestuur van
Stichting Elan heeft zeer recent bij het college aangegeven een locatie te zoeken van waaruit speciaal
(voortgezet) onderwijs geboden kan worden aan de doelgroep kinderen met complexe problematiek
ten aanzien van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Het aanbod in de regio is niet volledig voor deze doelgroep waardoor deze in Berg en Bosch terecht
komt. Dit heeft veel nadelen zoals lange reistijd, kosten voor de gemeente voor leerlingenvoer en
minder aansluiting met kinderen in de eigen omgeving. Deze doelgroep is in de regio Gooi en
Vechtstreek relatief groot.
Het streven is om een dekkend onderwijsaanbod te hebben in de eigen regio. Nu gaan ongeveer 60
leerlingen vanuit de regio naar Berg en Bosch. Daarnaast is er een leerling potentieel van kinderen
waarvan de ouders vanwege de reistijd niet voor Berg en Bosch kiezen. Deze kinderen zitten in het
regulier onderwijs, op de Donnerschool of ze zitten thuis en krijgen een zorgarrangement in plaats
van onderwijs. We streven vanuit de jeugdhulp en het passend onderwijs naar een verschuiving vanuit
de zorg naar onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen. Dit biedt ook meer kans op een toekomst in een
reguliere werkomgeving. Hierover vindt afstemming plaats met het ACIC (autismecentrum in contact)
in Hilversum. De begeleiding vanuit het ACIC valt sinds 2015 onder de Wmo (voorheen AWBZ).
De nieuwe school wordt ingezet als groeimodel, eerst in samenwerking met Berg en Bosch, later zal
Stichting Elan dit helemaal overnemen. Men wil in augustus starten met één groep, en in januari een
tweede instroomgroep starten. In eerste instantie worden deze groepen gevestigd in de Indonschool
en in de Klimop (Elancollege) in Hilversum. Vanaf 2014 zijn de huisvestingskosten van de JGZ geen
onderdeel meer van de regiobegroting maar van de gemeentebegroting. De huisvesting in Breeduit
kost meer dan wat er voor geraamd was. Daarnaast is doelstelling om de activiteiten van de JGZ en

het CJG samen te voegen. Op dit moment wordt onderzocht of de JGZ/CJG gezamenlijk met Naarden
gehuisvest kan worden op een centrale locatie. Dit scheelt gemeente Bussum ongeveer € 14.000 per
jaar en Gooise Meren circa € 21.000 per jaar. Optie voor huisvesting is het oude Wijzer of op termijn
de vrije ruimte in het nieuwe (verbouwde) gemeentehuis. Vanzelfsprekend kunnen vanuit JGZ/CJG
wel activiteiten uitgevoerd worden in Breeduit. In de meeste scenario’s is het behoud van JGZ in
Breeduit, uitgebreid met het CJG, overigens niet mogelijk in combinatie met de andere functies.
Het betreft een school voor speciaal onderwijs (SO) voor de doelgroep 4-20 jaar. Hiermee is het
aanbod in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dan ook goed geregeld in deze regio. Het
Erfgooierscollege in Huizen is bereid om aangepast aanbod te bieden in het regulier voortgezet
onderwijs voor autistische leerlingen (kleinere klassen, minder wisseling van leerkrachten en lokalen),
de Opmaat biedt voorgezet speciaal onderwijs voor VMBO-T en LWOO en de Mulock Houwer in
Huizen biedt voortgezet onderwijs voor Cluster 4. Het Elancollege sluit hier dan op aan met aanbod
van voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met complexe ASS-problematiek op Havo- en VWOniveau.
Er is nog geen formele aanvraag gedaan voor vestiging maar de intenties zijn zeer serieus. Voor
speciaal onderwijs moet een spreidingsplan ingediend worden bij het ministerie. Bij een nevenlocatie
of een zelfstandige school in Bussum tellen de ingeschreven leerlingen mee in de rijksbijdrage die de
gemeente ontvangt in het gemeentefonds voor de zorgplicht onderwijs.

3. Conclusie
Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat de combineerbaarheid van activiteiten in dezelfde
ruimten slechts beperkt haalbaar is. Alle partijen hebben behoefte aan basisruimten op dezelfde tijden
(overdag en vaak in schooltijd). Dit betekent dat hierin keuzes gemaakt moeten worden. Wel zijn alle
partijen bereid tot en geïnteresseerd in samenwerking vanuit de basisruimten. Sommige initiatieven
zijn “harder” en zekerder dan anderen. Met name SOEMO is nog in een oriënterend stadium en zou
gebaat zijn met een ruimte waarin ontwikkeling en groei mogelijk is zonder aan dure huurcontracten
voor lange termijn gebonden te zijn. Sommige wensen zijn begrijpelijk maar sluiten niet aan bij de
werkelijke behoefte vanuit de wijk, zoals vestiging van een nieuw kinderdagopvangcentrum en behoud
van de openbare bibliotheek.

