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II.Voorwoord 
 

Zelf heb ik van huis uit weinig ervaring met buurthuizen. Toen de optie zich voordeed om hierover 
deze scriptie te schrijven leek mij dit dan ook een goede uitdaging om er blank in te gaan en veel over 
te kunnen leren. Waar ik eerder mijn interesses had liggen bij het schrijven over scholen, of over de 
geschiedenis van Rotterdamse wijken, bleek in de ontwikkeling van deze scriptie alles samen te komen. 
Het buurthuis is een afspiegeling van de buurt, en alles wat hier bij komt kijken. 
 

Door in de materie te duiken en mij te verdiepen in de relevante literatuur ben ik veel te weten 
gekomen over het begrip buurthuis, brede school en de theorieën hierachter. Het was dan ook een erg 
interessant traject om vervolgens deze theorie aan de hand van de praktijk te toetsen. Met behulp van 
archiefonderzoek en onderzoek ter plaatse heb ik ook met eigen ogen kunnen zien wat een buurthuis 
inhoudt en wat daar de dagelijkse gang van zaken is. Het heeft mij oprecht verbaasd met hoeveel 
enthousiasme vrijwilligers zich inzetten voor het welzijn van buurtbewoners van alle leeftijden, en met 
hoeveel passie zij kunnen vertellen over het werk dat zij verrichten. Waar ik soms voor een enkele vraag 
langsging bij een buurthuis, omdat er nog wat open eindjes waren in mijn onderzoek, bleef ik 
automatisch een uur hangen omdat er op dat moment zoveel gaande was. Zo heb ik op een middag 
zelfs kunnen helpen om een klas kinderen pindarotsjes te leren maken, omdat de vrijwilliger die ik op 
dat moment nodig had daar zelf mee bezig was, en mij vroeg te assisteren. 

 
Dit enthousiasme heeft mij er toe gebracht deze scriptie redelijk eenvoudig te kunnen schrijven. Ik 

hoop dan ook dat mijn casestudie kan bijdragen aan het overkoepelende onderzoek van de 
veldacademie.  

 
Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken Jurrian Arnold van de veldacademie en Dolf 

Broekhuizen te bedanken voor de begeleiding bij het onderzoek en het schrijven van deze thesis. 
 
 
Robert-Jan Coerant 
02 April 2015 
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III.Inleiding
Scriptiewerkplaats: bouwen aan de verzorgingsstaat 

Onderwerp 
Wat is de toekomst van de buurthuizen in een samenleving die zowel individueler wordt als een beroep 
doet op de burgerparticipatie? Zijn er nog plekken nodig waar groepen mensen elkaar kunnen 
ontmoeten? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Moet de burger zelf initiatief nemen? Dient de 
overheid door middel van multifunctionele centra verschillende groepen te bedienen, of juist specifieke 
functies te onderscheiden? Hoe zien die buurtvoorzieningen eruit?  
De Veldacademie voert momenteel een onderzoek uit voor de gemeente Rotterdam om de 
welzijnsvoorzieningen in kaart te brengen en daarmee opnieuw hun maatschappelijke waarde te 
bepalen. Hiervoor onderzoekt Veldacademie samen met de TU Delft casestudies in Rotterdam. Ik als 
student Bouwkunde kan met dit maatschappelijk zeer relevante onderwerp aan de slag door er een 
geschiedenisscriptie over te schrijven. Op basis van historisch onderzoek zal ik analyseren hoe 
verschillende van deze bestaande accommodaties eruit zien en wat de ontwerpuitgangspunten waren. 
De uitkomsten van het onderzoek naar deze casestudies zullen later met elkaar worden vergeleken. 

Urgentie 
De toekomst van de welzijnsvoorzieningen in Rotterdam is om meerdere redenen een actueel urgent 
onderwerp. Het huidige stelsel aan welzijnsvoorzieningen in Rotterdam wordt vernieuwd. Er is een 
herijking vanwege de vernieuwingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tegelijk zorgt de 
nieuwe bestuursstructuur in Rotterdam, de vervanging van de deelgemeenten voor gebiedscommissies, 
voor heroverweging van de voorzieningen. De aandacht voor de participatiesamenleving zal een 
stempel drukken op de welzijnszorg. De behoefte aan laagdrempelige accommodatie voor activiteiten is 
echter nog steeds groot. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reacties van jongeren in de Rotterdamse wijk 
Charlois uit onderzoek van de Veldacademie. (Broekhuizen, 2014) 

Onderwijs 
In dit onderzoek zal ik mij toespitsen op buurtvoorzieningen die met een bepaalde oorzaak en een 

bepaald doel samenwerken met onderwijs, en andere functies die zich specifiek richten op het welzijn 
van kinderen en jongeren. Het basisonderwijs kan breder worden ingezet dan alleen lessen tijdens 
schooltijd. Ook buiten school om kunnen veel kinderen steun gebruiken bij de persoonlijke ontwikkeling. 
Ik zal in deze scriptie mij hier op focussen, en kijken naar de samenwerking tussen functies binnen de 
brede school. 

Sociale context 
De jeugd waarbij welzijnsvoorzieningen kunnen bijdragen aan de opvoeding en de ontwikkeling, 

komen vaak uit een bepaald sociaal milieu. In dit onderzoek zal ik proberen te achterhalen wat voor 
sociale context dit precies is, en wat het buurthuis en de school kunnen bijdragen aan het verbeteren 
van de leefomstandigheden. 

Onderzoeksvraag 
Bovenstaande aspecten brengen mij tot de volgende onderzoeksvraag, die ik met behulp van dit 

onderzoek zou willen beantwoorden: 
 
Op welke manier draagt het buurthuis bij aan het welzijn van de wijk, door middel van samen te 
werken met onderwijs- en andere op kinderen gerichte functies?  
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Met de volgende deelvragen: 
 
- Wat is de sociale context van het buurthuis? 
- Hoe verloopt de samenwerking tussen de functies, en in welke fysieke verschijningsvorm? 
- Zijn er ook andere actoren die kunnen profiteren door de focus te leggen op het welzijn van het      

kind?  

Methode 
Om antwoorden te vinden op mijn onderzoeks- en deelvragen zal ik allereerst het thema 

uiteenzetten aan de hand van relevante literatuur. Ik zal dieper ingaan op de materie, en hiermee een 
achtergrond schetsen van het onderwerp. 

Aan de hand van deze grondslag zal ik twee voorbeelden uit de praktijk die aan dit thema gelinkt 
kunnen worden, uitgebreid beschrijven. Dit zal ik doen vanuit verschillende aspecten, van sociale 
context tot architectonische verschijningsvorm. Vervolgens kunnen de voorbeelden getoetst worden aan 
de literatuur, en met elkaar worden vergeleken. 

Aan het eind zal een conclusie worden getrokken, waarin de onderzoeksvragen zo ver mogelijk 
zullen worden beantwoord. 

 
De informatie die nodig is om de casestudie te doen, zal ik verkrijgen uit beschikbare informatie uit 

literatuur en artikelen, stadsarchief, krantenarchief en persoonlijke ondervindingen uit gesprekken en 
observaties.  



 7 

IV.Thema 
1.Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik in gaan op het thema; ‘het buurthuis in het multifunctionele centrum’. Voordat 
er gekeken wordt naar de verschillende functiecombinaties, zal ik eerst een profiel schetsen van het 
buurthuis in Nederland in het algemeen. Welke functies kan een buurthuis zoal vervullen, en wat zijn 
hiervan de essentiële kenmerken? 

2.Het buurthuis 
Het concept van het buurthuis zoals we dat nu kennen stamt uit het einde van de negentiende 

eeuw. De toen geheten ‘volkshuizen’ waren in het leven geroepen voor de culturele opvoeding van 
laag- of ongeschoolde burgers. In de loop van de twintigste eeuw werden de volkshuizen gebruikt door 
verschillende groepen voor sociale doeleinden als volksopvoeding, onmaatschappelijkheidsbestrijding, 
emancipatie en mogelijkheid tot ontspanning (Boutellier & Klein, 2014, pp. 7-9). 

 De welzijnswet van 1987 zorgde ervoor dat in Nederland de gemeenten wettelijk 
verantwoordelijk werden voor het beheer en financiering van het club- en buurthuiswerk. Hierdoor 
werden plaatselijke- en regionale welzijnsorganisaties in het leven geroepen. Echter, als gevolg van 
economisch zwaar weer en bijbehorende bezuinigingen van de overheden wordt de geldstroom naar 
buurt- en welzijnswerk drastisch teruggebracht, waardoor het aantal buurthuizen in aantal afneemt. Dit 
fenomeen is geen unicum van de laatste aantal jaren, maar is een kwestie die zich de laatste paar 
decennia vaker heeft voorgedaan.  

Tegelijkertijd neemt het aantal buurthuizen in zelfbeheer toe. Veelal zijn het bewoners(groepen), 
vrijwilligers en ambulante professionals die het buurthuis nu organiseren. De gemeente, 
woningcorporaties en fondsen spelen vaak nog wel een financieel ondersteunende rol (Boutellier & 
Klein, 2014).  

2.1.Voor- en door de buurt 
Met de inzet van de burgerparticipatie zien we het ‘voor- en door de buurt principe’ ontstaan. Een 

deel van de activiteiten van het buurthuis wordt dus georganiseerd dóór vrijwilligers uit de buurt, vóór 
andere buurtbewoners. Hierdoor ontstaat er in het buurthuis een afspiegeling van-, en is de vorm van 
het buurthuis sterk afhankelijk van de sociale omgeving. 

Het mooie aan deze ontwikkeling is, is dat er bij het buurthuis duidelijk inzicht ontstaat in de wensen 
van de gebruiker; de buurtbewoner. Het is erg gemakkelijk voor een gebruiker om een wens uit te 
spreken tegen iemand die dichtbij hem of haar in de samenleving staat, en die misschien wel dezelfde 
gedachten deelt. De sociale cohesie wordt op deze manier sterker.  

Maar er zit ook zeker een donkere kant aan deze manier van organisatie. ‘Het is een illusie te 
denken dat burgers een buurthuis kunnen runnen’ aldus Jennifer Elich van MOgroep, een 
brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Vrijwilligers hebben vaak moeite 
met bijkomende zaken zoals bijvoorbeeld de drank- en horecawet of de brandverzekering. Hoogleraar 
bestuurskunde aan de Universiteit Twente Bas Denters stelt: ‘Dat ze activiteiten overnemen, is prima 
voor te stellen. Maar je kunt niet ook de administratie en het secretariaat met een sierlijke boog over 
het hek gooien’(Dirks & Huisman, 2013). 

2.2.Samenwerken 
Er moet dus een gouden middenweg gevonden worden tussen de organisatie vanuit bewoners en 

professionals, om het buurthuisleven voort te laten bestaan. Aan de ene kant moet er efficiënt om 



 8 

worden gegaan met de geringe middelen die voor handen zijn, terwijl aan de andere kant een zekere 
mate van organisatorische expertise behouden moet blijven. Het idee hierbij is dat verschillende 
welzijnsorganisaties en -instellingen hun krachten bundelen, en een slimme samenwerking aangaan met 
behulp van vrijwilligers uit de buurt om activiteiten te kunnen blijven organiseren. Een manier is om 
uiteenliggende activiteiten vanuit verschillende organisaties te bolwerken binnen hetzelfde gebouw. Over 
het algemeen kan er worden gestreefd zoveel mogelijk van de activiteiten te behouden, terwijl het 
aantal stenen wordt teruggebracht. Hierbij kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt van 
de beschikbare ruimte, en kan er tevens uitwisseling plaatsvinden van de verschillende programma’s. 
Een nieuwe typologie ontstaat: De multifunctionele accommodatie. 

3.Multifunctionele accommodaties 
Multifunctionele accommodaties of –centra, kortweg MFA’s of MFC’s, is een gebouw met meerdere 

gebruikers van voornamelijk maatschappelijke voorzieningen. Buiten dat de gebruikers een 
gemeenschappelijke accommodatie delen, wordt er ook vaak samengewerkt. Er vindt synergie plaats. 
Dit zorgt ervoor dat er met relatief lagere huisvestingskosten een zowel kwantitatief- als kwalitatief beter 
activiteitenaanbod tot stand wordt gebracht (Delfgaauw, 2005).  

 
Het samengaan van functies kan ook nog een positieve werking hebben op het aantrekken van 

nieuwe mensen. Neem als voorbeeld een willekeurige MFA waarin een school zit gevestigd, tezamen 
met onder andere een muziekschool. De aula van de school kan hierbij tevens functioneren als podium 
voor de muziekschool, met als resultaat dat beide actoren meebetalen, al dan niet naar verhouding, 
voor de apparatuur. Twee partijen resulteren in een hoger beschikbaar budget, waardoor bijvoorbeeld 
een betere lichtinstallatie kan worden aangeschaft (Mulder, 2005).  

Dit soort bijkomstigheden lijkt vooral een positieve rol te spelen bij het tegengaan van achterstand. 
Voor kinderen waarbij de ouders het niet kunnen veroorloven om lid te worden van een vereniging, is 
het fijn dat ze in een omgeving terecht komen met goede voorzieningen. Bovendien werkt dit ook de 
andere kant op; Als er bij de school van de kinderen voorzieningen zijn zoals bibliotheek, taalonderwijs 
en andere hulpverlening, is de drempel voor de ouders ook lager om de stap te nemen tot sociale 
integratie. 

Ook de integratie binnen een buurt kan worden bevorderd door middel van de multifunctionele 
accommodatie. Een zwarte school kan bijvoorbeeld aantrekkelijker worden gemaakt voor witte ouders 
door middel van extra sport- en cultuurvoorzieningen(Mulder, 2005). 

3.1.Verschillende functiegroepen 
Op het gebied van welzijn komt het zelden voor dat de verschillende functies in een multifunctionele 

accommodatie geen onderlinge relaties met elkaar hebben. Hierdoor kunnen we de MFA’s gemakkelijk 
in verschillende categorieën onderverdelen: 

 
1. Woonzorgcomplexen: Hierbij speelt het thema welzijn en zorg een centrale rol. De functie 

‘wonen’ wordt hier gecombineerd met diverse zorgfuncties zoals bijvoorbeeld verpleging, 
huisarts of tandarts. Deze zorgfuncties zijn vaak tevens toegankelijk voor niet-bewoners.  

2. Gemeenschapsinitiatieven: Verenigingen op het gebied van sport, recreatie, kunst en 
cultuur. Zoals de naam al doet vermoeden worden deze verenigingen door burgers zelf 
opgericht en in stand gehouden. 

3. De brede school: Hierin is de functie onderwijs de spil. In een brede school zijn vaak één of 
meerdere basisscholen aanwezig. Naast de school zitten vaak verwante functies als 
buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf.  
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Tevens is het mogelijk dat een variatie of een vermenging van deze categorieën zich voordoet.  

 (Huisman, 2009) 

4.De Brede School 
Voor mijn onderzoek wil ik mij graag toespitsen op een van de door Huisman genoemde 

categorieën, namelijk de brede school. De brede school is, zoals hierboven al kort toegelicht, een 
multifunctioneel centrum waarbij er een samenwerkingsverband is tussen onderwijs (primair of 
voortgezet) en andere functies die zich bezighouden met jeugdwelzijn, -opvang, sport, kunst of 
jeugd(gezondheids)zorg(Valkestijn, 2002), met als doel de groei en ontwikkeling van het kind te 
bevorderen.  

4.1.Het ontstaan van de brede school 
Naast het samengaan van functies vanwege financieel aantrekkelijke redenen, zijn er ook nog 

andere ontstaansredenen te vermelden. Door verschillende gemeenten, waaronder de gemeente 
Rotterdam, wordt halverwege de jaren ’90 van de twintigste eeuw het onderwijs en daarmee de school 
als centrale functie gesteld bij het tegengaan van (sociale) achterstand. Niet alleen de school zou hierin 
een grote rol moeten gaan spelen, maar allerlei instellingen uit de directe omgeving van de school die 
iets met het opvoeding of onderwijs van doen hadden, zouden samen moeten werken (Valkestijn, 
2002). De buurt profiteert direct van goed functionerende voorzieningen. Door middel van nieuwbouw 
kan er worden laten zien dat er aan buurtverbeteringen en achterstanden wordt gewerkt, door het 
creëren van een nieuw ‘voorzieningenhart’ voor de wijk (Broekhuizen, 2012).  

In het jaar 2000 komt ook de brede school naar voren in de nota brede scholen van de ministeries 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en sport. In deze nota zetten de 
ministeries zich in voor de ontwikkeling van brede scholen, met als doel de kinderen actief te laten 
deelnemen aan de samenleving, een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden weg te 
werken en de sociale vaardigheden te stimuleren. Dit doen ze door middel van het opstellen van 
regelgeving, en het bieden van ondersteuning, communicatie en onderzoek. Er wordt echter geen extra 
budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de brede school (Valkestijn, 2002).  

4.2.Andere vormen van de brede school 
Zoals blijkt uit de teksten van Valkestijn en Huisman, is de brede school één van de vormen van de 

multifunctionele accommodatie; een gebouw waarbij meerdere functies onder een dak zijn gehuisvest. 
Volgens Studulski (2007) is het echter andersom. Hij stelt dat de MFA een van de vele 
verschijningsvormen is van het concept brede school, waarbij de brede school niet het gebouw zelf is, 
maar een aanpak. Hij stelt dat de brede school een methode is om zo veel mogelijk kansen te bieden 
voor de ontwikkeling van het kind. Hierbij is het makkelijk als de samenwerkende instellingen zich onder 
een dak bevinden, maar geen vast beding. Een brede school kan bijvoorbeeld ook tot stand komen met 
verschillende gebouwen die zich op steenworpafstand van elkaar bevinden. Het is lang niet altijd 
mogelijk om in een stedelijke omgeving een groot nieuw gebouw te ontwikkelen. In zijn boek noemt 
Studulski de volgende verschijningsvormen van de brede school, elke met verschillende voor- en 
nadelen: 

 
• Netwerk: De instellingen bevinden zich op enige afstand van elkaar, bijvoorbeeld op 

loopafstand, maar wel in dezelfde wijk.  
• Oud en nieuw verbonden: Een brede school hoeft niet altijd een totaal nieuw gebouw te 

zijn; door een slimme verbouwing of uitbreiding is ook een mogelijkheid. 
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• Gezamenlijk voorzieningeneiland (satellietmodel): Sommige scholen hebben moeite met het 
delen van voorzieningen in één gebouw en willen liever een eigen gebouw behouden. De 
gemeenschappelijke voorzieningen kunnen dan in een gemeenschappelijk cluster geplaatst 
worden. 

• Plein of Campus: Door de instellingen aan een plein te plaatsen, zijn de instellingen wel op 
elkaar betrokken en ontstaat ook de mogelijkheid om in de loop der tijd makkelijker te 
groeien. 

• Leer- en ontwikkelingspark: Dit is een variant van het campusmodel, maar ruimtelijker 
opgezet. Het idee is dat de verschillende instellingen zich op hetzelfde terrein bevinden, 
met wandelpaden tussen de gebouwen en speel- en sportplekken en toestellen. 

• Integrale multifunctionele accommodatie: Een nieuw gebouw waarbij alle voorzieningen 
onder één dak worden geplaatst. Hierbij wordt ook gestreefd naar ruimtewinst. 

 
(Studulski, 2007)  
 

4.3.Verbinding 
In deze scriptie zal ik verder gaan op de definities van Studulski. Zijn verschillende 

verschijningsvormen van de brede school bieden elk een andere kijk op de organisatie van een brede 
school, mede afhankelijk van de compactheid. Kristensen spreekt van compactbouw wanneer in de 
brede school de instellingen dicht op elkaar zitten. ‘Het gaat om de verhouding tussen bruto en netto 
oppervlak (netto zijn de lokalen, bruto zijn ook de gangen, trappen enzovoort).’ Het budget wordt 
opgesteld aan de hand van het aantal bruto vierkante meters, maar de gevraagde netto vierkante 
meters liggen vaak al vast. Vaak wordt compactbouw gekenmerkt door flexibel geschakelde ruimtes, 
door middel van glazen- of schuifbare wanden. Maar er kan ook bespaard worden op de niet 
gedefinieerde ruimtes. 

Maar deze ongedefinieerde ruimte is nou net zo belangrijk. In de brede school is meestal een 
behoorlijke oppervlakte aan circulatieruimte, zoals bijvoorbeeld trappen of een hal. Juist in deze ruimte 

Afbeelding 4.1 Een greep uit de verschillende verschijningsvormen van de brede school; voorzieningeneiland, plein of campus, park, netwerk, 
oud en nieuw verbonden en de multifunctionele accommodatie (Studulski, 2007). 
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wordt de identiteit van de school bepaald, doordat ze gaan functioneren als ruimtelijk bloeiend hart. 
Deze ruimtes waar interactie en ontmoeting plaatsvindt, zijn de ruimtes waar de beleving van de 
kinderen een centrale rol speelt, en waar ze graag verblijven (Studulski, 2007). 

De verschillen van de eerder genoemde verschijningsvormen zit hem in de wijze waarop de 
hoofdruimtes zijn geschakeld, en hoe 
daardoor de ongedefinieerde 
ruimtes vorm krijgen. In figuur 4.2 
kunnen we zien wat compact bouwen 
met de gemeenschappelijke ruimtes 
doet. Hoe dichter de 
gebruiksspecifieke ruimtes bij elkaar 
worden geplaatst, des te meer de 
gemeenschappelijke ruimtes aan de 
binnenkant van het complex 
ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld 
handig zijn voor functies met een 
meer introvert karakter.  

 

5.It takes a whole village 
Voor de welzijnsfunctie van- en voor de buurt is het juist interessant dat de gemeenschappelijke 

ruimtes minder ingepakt liggen in het gebouw, maar zich juist meer openen naar buiten toe. De 
ontmoeting vindt dan ook buiten het gebouw plaats, en krijgt meer een plaats in de buurt. ‘It takes a 
whole village to raise a child’, zoals de slogan luidt die door de gemeente Rotterdam zelf wordt 
gebruikt. Hierdoor kunnen ook meer kinderen worden bereikt en ondersteund. De aanpak verspreidt 
zich over de buurt, en ontstijgt het gebouw. 

De Rotterdamse methode verschilt hierin echter met die van andere steden. In Haarlem 
bijvoorbeeld, ontstaat de kantoorurenschool. Dit type brede school zorgt voor de opvang van kinderen 
van ’s ochtends al voor schooltijd, tot aan het begin van de avond, wanneer de ouders klaar zijn met 
het werk. Door deze manier van kinderopvang kunnen beide ouders blijven werken. Ook komt de brede 
school steeds vaker voor in kleinere dorpen. Hier veelal als laatste redmiddel om de sociale cohesie van 
het dorp te behouden. 

 
Voor de kinderen uit Rotterdamse wijken is de methode van de brede school van groot belang. Hun 

toekomst zal worden bepaald door de kwaliteit van het basisonderwijs. De verantwoordelijkheid hiervan 
ligt niet alleen bij de school, maar bij dat van de hele buurt. De buurt is echter niet alleen een groep 
mensen, een groep samenwerkende organisaties of een cluster van ideeën. Ook is het een concrete 
ruimtelijke leefomgeving. ‘Als dat goed is ontworpen heeft dat ook uitstraling op het kind, want het is 
bekend dat van de esthetiek van het schoolgebouw ook een vormende waarde uitgaat. Door een goed 
ontwerp en naleven van samenwerkingsafspraken kan een brede school uitgroeien tot een hechte 
samenleving’ (Broekhuizen, 2008). 

Niet alleen voor de kinderen is het belangrijk dat zij tot een hechte samenleving uitgroeien, ook de 
samenleving om de situatie van de kinderen heen is belangrijk. Door middel van de brede school komen 
ook ouders met elkaar in contact, kinderen met andere buurtbewoners, en andersom. Iedereen 
profiteert er van. De brede school is er mede door de buurt, voor de buurt.  

Afbeelding 4.2 Staan de gebruiksspecifieke ruimtes los van elkaar, of zijn ze intern met 
elkaar verbonden?  In de afbeelding is te zien hoe de mate van schakeling direct invloed 
heeft op de gemeenschappelijke, niet gespecificeerde ruimten (Studulski, 2007). 
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V.Casestudie 
1.Inleiding 

Nu met het thema een achtergrond is geschetst, kunnen we naar de praktijk gaan kijken. In het 
volgende hoofdstuk zal ik twee Rotterdamse brede scholen bespreken aan de hand van de in het vorig 
hoofdstuk geïntroduceerde aspecten. Het betreft hier ’t Huys in Nieuw Crooswijk, en de Mozaïek in het 
Oude Noorden. Bovendien zal ik de accommodaties in een sociaal bredere context plaatsen, door een 
toelichting te geven van buurt en geschiedenis. 

2.Brede school Nieuw-Crooswijk 
Op een markante plek in de Rotterdamse wijk Nieuw-Crooswijk staat het multifunctioneel centrum ’t 

Huys, van architectenbureau de Zwarte Hond. Aan de voorzijde is het gebouw gesitueerd aan een 
drukke stadskruising, wat een schril contrast vormt ten opzichte van de achterkant, waar het gebouw 
kampt met de sereniteit van begraafplaats Sint Laurentius (Edens, 2014). Naast een basisschool 
huisvest dit in 2009 gerealiseerde gebouw een wijkcentrum, een buitenschoolse opvang, een gymzaal, 
een kinderdagverblijf en een buurthuis. Buiten de schoolfuncties wordt het gebouw dus breed ingezet 
voor onder anderen sport- en welzijnsactiviteiten, waarbij het buurthuis een grote rol speelt 
(deZwarteHond, 2009).  

2.1.Crooswijk 
De brede school is gelegen in de buurt Nieuw-Crooswijk, in de Noord-Rotterdamse wijk Crooswijk. 

Crooswijk behoort tot de oudere wijken van Rotterdam. Vanwege de relevantie tot het thema, zal ik mij 
bij de beschrijving van de geschiedenis van Crooswijk in deze tekst echter beperken tot de periode 
vanaf het begin van de tweede wereldoorlog tot heden. 

 
Op 14 mei 1940 wordt Rotterdam gebombardeerd door de Duitsers. De historische binnenstad 

wordt verwoest en veel mensen verliezen hun woning. De brandgrens liep echter vlak langs Crooswijk, 
dat gespaard blijft. Vanaf dit moment is Crooswijk de oudst complete wijk van de stad. In de oorlog 
trekken rond de 2000 gezinnen die als gevolg van de bombardementen dakloos zijn geworden naar de 
wijk, waardoor deze overvol raakt (Priemus, 1974).  

Na de tweede wereldoorlog trekken velen van de inwoners weg uit Crooswijk, en daalt het 
inwonertal snel. De periode hierna kenmerkt zich vooral door het vestigen van grote groepen 
buitenlandse gastarbeiders, vanwege de vele goedkope huisvestingsmogelijkheden waaraan het in de 
rest van de stad ontbreekt. Steeds vaker is het toekomstige lot van Crooswijk onderwerp van de 
discussie, maar veel schiet men er niet mee op. Inwoners die het meest betrokken zijn bij de toekomst 
van de wijk trekken veelal weg en worden vervangen door bewoners met minder hoge eisen, die worden 
aangetrokken door de relatief lagere huren (Priemus, 1974). 

2.1.1.Stadsvern ieuwing jaren ‘70 
Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw begint de verpaupering van Crooswijk een serieus probleem 

te vormen. De woonomstandigheden, zowel in sociale- als in een bouwtechnische zin moeten aanzienlijk 
worden verbeterd. Een beter woonmilieu voor alle wijkbewoners, geen gedwongen verhuizingen van 
Crooswijkse gezinnen met kinderen de wijk uit, meer ‘evenwicht’ in de bevolkingssamenstelling naar 
leeftijd, burgerlijke staat en nationaliteit is waar naar moet worden gestreefd. De wijk bestaat uit 
voornamelijk oudbouwwoningen waarvan een groot deel rijp is voor sloop (Smit, 1986).  
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De Crooswijkse bevolking eist sociale woningbouw, en nieuwe plannen worden gemaakt. De 
identiteit van Crooswijk moet vooral worden bepaald door woningen. Voor grote bedrijven die zich tot 
dan toe in de wijk bevonden zoals de Heinekenbrouwerij, Jamin en het abattoir aan de Boezemstraat is 
geen plaats meer in de woonwijk, waardoor veel ruimte vrijkomt (Tanis, 2006). Zo’n tien jaar later, aan 
het einde van 1985, is er plaats gemaakt voor winkels, pleintjes, groenvoorzieningen, 3400 
nieuwbouwwoningen en 1100 renovatiewoningen (Smit, 1986). De wijk begint hiermee een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis. 

 
De stadsvernieuwing van Crooswijk 

brengt echter ook negatieve gevolgen 
met zich mee. Toen de bovengenoemde 
industrie zich in de wijk vestigde, vormde 
Crooswijk zich tot een heuse 
arbeiderswijk. Met het verdwijnen van 
deze bedrijven ging tevens veel 
werkgelegenheid verloren. Hierdoor 
ontstond een hoog werkloosheids- en 
uitkeringsgehalte.    

2.1.2.Stadsvern ieuwing begin 21e 
eeuw 

In 1999 besloot Woonstad 
Rotterdam, dat op dat moment eigenaar 
is van 93 procent van het totaal aantal 
woningen in Crooswijk, wederom tot 
grootschalige herstructurering om de 
wijk aantrekkelijker te maken voor 
mensen met een midden- tot hoog 
inkomen, om zo een gevarieerdere wijk 
te verwezenlijken. Maar liefst 2100 woningen worden gesloopt en ongeveer 1800 nieuwbouwwoningen 
komen hiervoor in de plaats. Rond 2005 wordt het plan door de gemeente goedgekeurd (Tilman, 
2012).  

Het nieuwe Crooswijk moet een gevarieerde samenstelling hebben, zowel in het woningaanbod, het 
straatbeeld en de bevolkingssamenstelling. De Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk omschrijft het 
plan als ‘een levende, kindvriendelijke wijk, met allerlei voorzieningen binnen loopafstand’. Tevens moet 
de wijk volgens de plannen met een gevarieerde mix qua bevolking een stedelijk alternatief bieden voor 
de VINEX-wijken, van allochtone ouderen tot autochtone gezinnen met kinderen (Tanis, 2006).  

 
Het besluit van de gemeente roept echter grote bezwaren op bij de huidige bevolking. Bij de 

uitvoering van het plan zal sprake zijn van slechts een derde van het huidige aantal sociale woningen, 
waarbij 428 van de 700 woningen bestaan uit nieuwbouw. De Crooswijkers zien dit als een aanslag op 
de sociale woningvoorraad, en vrezen dat zij na de sloop en het herbouwen van woningen niet meer de 
mogelijkheid hebben om een huis in de stad te kunnen betalen .  

Afbeelding 5.1: Graffiti op een muur in Crooswijk; ‘veel beloven, wij eisen 
onderhoud’. Tekenend voor de verpaupering van Crooswijk in de jaren ’70 
(Stadsarchief Rotterdam, 1981b) 
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2.2.Het gebouw 

 
Afbeelding 5.2: MFA ’t Huys, gezien vanaf het paradijsplein (deZwarteHond).  

2.2.1.Ontstaansreden 
Het in 2009 gerealiseerde gebouw is onderdeel van de stadsvernieuwing van Crooswijk van begin 

21e eeuw. In het plan van West8, in figuur 5.3, is te zien dat het gebouw het centrum vormt voor de 
geherstructureerde wijk, als bloeiend hart vol voorzieningen voor de buurt.  

Met de herstructurering van Crooswijk was het doel van de gemeente om een heterogenere 
bevolkingssamenstelling van de wijk te verwezenlijken. Met het toevoegen van midden- en hoog 
segment woningen moest de wijk aantrekkelijker worden voor alleenstaanden- en families met een 
hoger inkomen. Met het aantrekkelijker maken van de wijk moesten ook nieuwe voorzieningen worden 
verwezenlijkt. Als een van de eerste gebouwen van de herstructurering van Crooswijk wordt de 
multifunctionele accommodatie ’t Huys gebouwd. 

2.2.2.Gebouwactoren 
In het gebouw komen veel functies samen. Op de begane grond van het gebouw bevinden zich het 

kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, het buurthuis en de basisschool. Het buurthuis en de 
basisschool bevinden zich tevens op de eerste verdieping, die zij delen met een sportzaal en 
bijbehorende voorzieningen. De tweede verdieping is eveneens gereserveerd voor een deel van de 
school en het buurthuis, deze verdieping wordt gedeeld met een aantal ruimtes van de naschoolse 
opvang. 

 
Initieel was in het gebouw ruimte gereserveerd voor een openbare basisschool voor 

daltononderwijs. Op het moment van schrijven (2015) wordt het gebouw gebruikt door islamitische 
basisschool Noen. De school streeft er naar om veel meer voor het kind te doen dan het alleen te 
onderwijzen. Met goed primair onderwijs en samenwerking met meerdere welzijnsinstanties trachten zij 
kinderen te vormen tot wereldburgers met een islamitische identiteit. 

Het kinderdagverblijf is kindercentrum Sam Sam, en is onderdeel van de kinderopvangorganisatie 
Irene in Rotterdam. Het kinderdagverblijf werkt met een voor- en vroegschools educatieprogramma. 
Geschakeld aan het kinderdagverblijf is peuterspeelzaal ‘noentje’. 

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de stichting kinderopvang Mundo. Zij verzorgen de 
kinderopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar en organiseren verschillende activiteiten. 
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Het buurthuis is oorspronkelijk bedoeld als huiskamer voor de buurt met vrije inloop, en wordt 
gerund door buurtwerk.nl. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen op het welzijnswerk is er bij de 
organisatie echter niet meer genoeg mankracht en andere middelen beschikbaar om de woonkamer 
voor de buurt open te houden voor vrije inloop. 

De gymzaal op de eerste verdieping is voornamelijk in gebruik van de school. De gymzaal is 
voorzien van faciliteiten als kleedkamers en douches en is te huren voor organisaties uit de buurt. 

2.2.3.Versch i jn ingsvorm 
Als we het gebouw moeten analyseren volgens de definities van Studulski is dat niet al te moeilijk. 

Het gebouw is duidelijk een multifunctionele accommodatie, waarbij meerdere organisaties in één 
gebouw zijn samengebracht met als doel ruimtewinst en samenwerking. 

Bij het ontwerp van het gebouw is extra aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking van de 
functies. Wanneer men bij de hoofdentree het gebouw binnengaat, komt men in de centrale hal van het 
gebouw. Deze ruimte rijkt met behulp van vides over alle verdiepingen van het gebouw, en zorgt voor 
de interne fysieke verbinding van de verschillende functies. De ruimte op de begane grond is ingedeeld 
als speelplein, en werkt zo tevens als verlengstuk van de school en het kinderdagverblijf. 

Aan het hart ligt de patio. De patio fungeert als binnentuin en zorgt onder andere voor extra 
lichtinval in het gebouw. Tevens wordt de patio gebruikt als extra buitenruimte. Vanwege de ligging van 
het gebouw is het niet mogelijk aan alle zijden van het gebouw buitenruimte te situeren, waardoor deze 
ruimte aan de binnenzijde wordt gezocht. 

 
Naast dat het gebouw een gezamenlijke 

hoofdentree heeft, is er voor gezorgd dat de 
functies op de begane grond ook ieder hun 
eigen ingang hebben. Wanneer dit dus 
wenselijk is, kunnen de instanties ook volledig 
op zichzelf functioneren. Hierdoor kunnen de 
instanties goed hun eigen identiteit behouden.  

In het geval van ’t Huys slaat dit echter 
een beetje door. In de praktijk zien we dat de 
centrale hal voornamelijk wordt gebruikt als 
speelplein, en daardoor onhandig wordt 
bevonden als entreegebied. Dit resulteert in 
het feit dat de school en andere functies 
voornamelijk gebruik maken de persoonlijke 
entrees aan de andere zijden van het gebouw. 
Op het moment van bezoeken was het zelfs zo, 
dat vanuit het buurthuis de deuren richting het 
hart dicht zaten, en waren bedekt met gesloten gordijnen. Er was dus geen enkele relatie meer 
zichtbaar tussen de grote zaal van het buurthuis en de rest van het gebouw. 

Op deze manier functioneert het gebouw niet geheel naar behoren. De multifunctionele 
accommodatie is niet het gebouw zoals het ontworpen is, waar de instanties hecht met elkaar 
samenwerken, maar slechts een dak waaronder de instanties los van elkaar functioneren als meerdere 
kleine gebouwen binnen één schil. 

 
Het gebouw is gesitueerd aan het paradijsplein, een kruispunt waar meerdere grote wegen van 

Crooswijk bij elkaar komen. Aan de achterzijde ligt het gebouw aan een van de twee grote 

Afbeelding 5.3: Masterplan Nieuw Crooswijk, ontworpen door 
stedenbouwkundig ontwerpbureau West8 (West8, 2005) 
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begraafplaatsen van de wijk. Dit komt terug in de architectuur. De voorzijde van het gebouw is erg open 
en uitnodigend; met ronde vormen en grote vensters zorgt het voor een brede verankering met het 
stedelijk weefsel van Crooswijk. De achterzijde van het gebouw is daarentegen erg gesloten. In de 
beginfase van het ontwerp was het de bedoeling dat de naar de St. Laurentiusbegraafplaats totaal 
gesloten zou zijn. Op deze manier zouden de drukke en levendige wereld van de brede school en de 
serene wereld van de begraafplaats strikt gescheiden blijven. In het uitgevoerde ontwerp is echter 
gekozen te spelen met de verschillen in karakters, en is er een subtiele relatie gecreëerd. In de 
zuidgevel zijn spleetvensters aangebracht, die zorgen dat er zonlicht naar binnen valt. Op deze manier 
kan er toch vanuit bepaalde hoeken discreet de connectie gemaakt worden. 

Het speelplein van de school bevindt zich aan de straatzijde van het gebouw, en is omringd met een 
monumentaal stalen hek. Twee oude bomen die er al veel langer staan dan het gebouw zelf, zijn 
opgenomen in het plein, en laten zien hoe het bestaande kan spreken bij het voortbrengen van iets 
nieuws (Edens, 2014). 

2.2.4.Het  buurthu is  
Het buurthuis verspreidt zich over alle drie de verdiepingen van het MFA. Op de begane grond zit 

de grote zaal. Deze is voorzien van een bar en een grote tafel waar folders en ander materiaal op zijn 
uitgestald. De grote zaal was aanvankelijk bedoeld als huiskamer voor de buurt, met een vrij inloop 
karakter. Op de eerste verdieping, boven de grote zaal, bevindt zich een computer(les)lokaal. Deze is 
voorzien van flexibele schuifwanden, zodat de ruimte opgedeeld kan worden in kleinere ruimtes. In de 
praktijk zijn de schuifwanden echter bijna altijd open. Op de tweede verdieping is een derde grote 
ruimte gesitueerd. Deze ruimte is ontworpen als gemeenschappelijke- of los te verhuren ruimte en  is 
echter wel (bijna) permanent opgedeeld, in drie gedeeltes. Eén daarvan is in gebruik van het buurthuis, 
en wordt de meidenkamer genoemd. De overgebleven ruimten worden op het moment van schrijven 
gebruikt door de kinderopvang. 
 
2 .2.4.1.Actoren en act iv i te i ten 

Zoals eerder genoemd is het buurthuis niet meer in gebruik als huiskamer voor de buurt, waar 
Crooswijkers in- en uit kunnen lopen voor een ontmoeting, een kop koffie of een spelletje. Vanwege een 
tekort aan middelen en personeel is het buurthuis alleen nog open voor vastgestelde activiteiten. Het 
buurthuis is in beheer van buurtwerk.nl, onderdeel van de stichting SWKgroep. De meeste activiteiten 
worden ook door hen georganiseerd. Ook worden er af en toe activiteiten georganiseerd vanuit de 
islamitische basisschool Noen, en vanuit andere verenigingen uit de buurt, bijvoorbeeld een 
zangvereniging. 

 
De activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen op buurtniveau. Zo zijn er een aantal 

activiteiten voor kinderen, meestal ‘s middags na schooltijd zodat de kinderen hier aansluitend op 
school aan kunnen deelnemen. De activiteiten zijn bedoeld voor recreatie, maar zeker ook voor de 
ontwikkeling van het kind. De activiteiten zijn er ook voor volwassen en ouderen, soms in combinatie 
met de kinderen, bij de ouder-kindactiviteiten. 

De activiteiten die speciaal voor volwassenen en ouderen worden georganiseerd zijn gericht op 
sociale integratie, persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld in taal- of computervaardigheden) en het 
tegengaan van eenzaamheid. Eén keer in de maand wordt het ‘wijkrestaurant’ geopend en kunnen alle 
mensen uit de buurt voor een kleine bijdrage komen eten. Hierbij staat het wijkgevoel centraal, wat voor 
het buurthuis zo belangrijk is. Er wordt dan gekookt door vrijwilligers, zowel van buurtwerk.nl dan wel 
door vrijwilligers uit de buurt of zelfs door de bovenbouwleerlingen van de basisschool. Hier komt het 
voor- en door de buurtgevoel sterk naar voren. 
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Het buurthuiswerk ontstijgt echter de multifunctionele accommodatie. Wekelijks is er een wandelclub 

die op initiatief van buurtwerk.nl en onder leiding van een fysiotherapeut een wandeling maken door het 
noorden van Rotterdam. De MFA dient hierbij slechts als vertrekpunt. Buurtwerk.nl organiseert ook veel 
activiteiten, meestal gericht op kinderen, volledig buiten de MFA om. Op pleinen en in parken in de 
buurt worden sport- en spelmiddagen georganiseerd, of kleinschaligere activiteiten, waar onder 
toeziend oog veilig kan worden gespeeld. Volgens buurtwerk.nl werkt deze manier van 
activiteitenorganisatie toegankelijker en worden hiermee meer kinderen aangespoord om mee te doen.  
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Afbeelding 5.4: Analysetekening van de begane grond van ’t Huys te Crooswijk. Voor volledige tekeningen zie appendix. 
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3.Buurthuis de Mozaïek 
In het Rotterdamse Oude Noorden is buurthuis de Mozaïek gesitueerd. Het buurthuis ligt aan het 

schoolplein van basisschool ‘Het Plein’, en heeft hiermee een nauw samenwerkingsverband. Door de 
gedeelde locatie maken de twee functies gebruik van elkaars faciliteiten. 

De gebouwen zijn beiden begin jaren ’90 van de vorige eeuw gebouwd en ontworpen door 
architectenbureau leodejonge. Het complex is dus als samenwerkend geheel ontworpen. 

3.1.Het Oude Noorden 
Wat betreft de bevolkingssamenstelling kunnen we veel overeenkomsten ontdekken tussen het 

Oude Noorden en het eerder beschreven Crooswijk. Net als Crooswijk is het Oude Noorden een echte 
arbeiderswijk. Doordat aan het einde van de 19e eeuw de Nieuwe Waterweg werd gegraven, nam de 
handel en industrie van Rotterdam sterk toe. Dit zorgde voor een grote aantrekkingskracht voor 
arbeiders van buitenaf. Doordat het centrum van Rotterdam snel overvol was geraakt, werd het Oude 
Noorden aangelegd om een deel van de drukte van het stadscentrum af te nemen. 

Aan het eind van de jaren ’80 en 
begin van de jaren ’90 van de vorige 
eeuw heeft in het Oude Noorden een 
herstructurering plaatsgevonden. Ook 
in deze wijk was achteruitgang een 
sterk aanwezig probleem. Door middel 
van renovaties en nieuwbouw wil de 
gemeente samen met de 
woningcorporaties de wijk weer 
aantrekkelijk maken voor mensen uit 
midden- en hoog segment, om zo de 
bevolkingssamenstelling heterogener te 

maken. 
 

Uit een doelgroepenanalyse van ‘Resto van harte’, één van de gebruikers van buurthuis de 
Mozaïek, wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van de Oud Noordense bevolking. 
Hieruit komt naar voren dat zich onder de bewoners van het Oude Noorden over het algemeen meer 
niet actieve, minima of uitkeringsgerechtigden, nieuwe Nederlanders, eenoudergezinnen en 
alleenstaanden bevinden dan het gemiddelde van Rotterdam, dat op haar beurt ook al hoger ligt dan 
het Nederlands gemiddelde. Deze aspecten leiden tot een sociaal zwakkere maatschappij in de wijk. 
(RestovanHarte, 2013a). Verschillende tabellen hiervan zijn te vinden in de appendix. 

3.2.Het gebouw 
De brede school bestaat feitelijk uit meerdere delen, allemaal ontworpen door architectenbureau 

leodejonge. Deze gebouwengroep bestaat uit (aanvankelijk) een bibliotheek, een school en een 
buurthuis, verbonden door middel van een plein. De verschijningsvorm zal later in dit hoofdstuk worden 
toegelicht. Voor nu zal de term ‘complex’ worden gehandhaafd, of een specifiekere term wanneer het 
onderwerp een deel van het complex betreft.   

3.2.1.Ontstaansreden 
Evenals het vorige voorbeeld van ’t Huys, stamt het ontwerp van dit complex uit een periode van 

herstructurering van de wijk. Al vanaf het einde van de jaren ’70 van vorige eeuw begon in Rotterdam 
het stadsvernieuwingsproces. Tot ver in de jaren ’90 werden verschillende renovatie- en 

Afbeelding 5.5: Slooppanden in het Oude Noorden (Stadsarchief Rotterdam, 1981a) 
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nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Hierbij werden soms, waar nodig, complete stratenblokken gesloopt, 
herbouwd, of gerenoveerd. In de wijk is op sommige plaatsen de stedenbouwkundige structuur gelijk 
gebleven, maar zijn de blokken opnieuw ingevuld. In andere delen van de wijk zijn zelfs hele delen 
gesloopt en is het stedelijk weefsel opnieuw gevormd of aangepast. In deze delen is veel gesloopt en 
opnieuw gebouwd (Gemeente Rotterdam, 2010). 

Ook het complex ligt in een sterk herzien blok. Ongeveer driekwart deel van het blok is tijdens de 
stadsvernieuwing gesloopt en voorzien van nieuwbouw, waaronder het complex. Slechts het westelijk 
deel van de aan de schommelstraat gelegen kant van het blok is behouden gebleven en gerenoveerd. 

 
We kunnen hier dus concluderen dat (net zoals ’t Huys in Crooswijk) het complex is gebouwd als 

onderdeel van een reeks nieuwe voorzieningen van de wijk, om deze aantrekkelijker te maken voor 
bewoners van midden- en hoog segment.  

3.2.2.Gebouwactoren 
Op het complex zijn als het ware drie gebouwen gelegen. Een openbare basisschool, ‘het plein’ 

genaamd. De basisschool ontleend haar naam echter niet van het op het complex gelegen plein, maar 
is genoemd naar het naastgelegen Pijnackerplein; een karakteristiek plein met een centrale ligging in 
het Oude Noorden. De basisschool was aanvankelijk gekoppeld aan een bibliotheek, maar op moment 
van schrijven is dit gedeelte van het complex in gebruik door de Turks-Nederlandse vereniging 
‘Versam’. Dit Turks-Nederlandse buurthuis heeft geen enkele relatie meer tot basisschool het plein of 
buurthuis de Mozaïek.  

 De vleugel die midden door het stedelijk blok heen steekt, van Schommelstraat tot 
Zaagmolenstraat, is het buurthuis de Mozaïek. Het buurthuis is van origine een activiteitencentrum en 
wordt gerund door twee welzijnsorganisaties, namelijk ‘Resto van Harte’ en ‘Welzijn-Noord’. Beide 
partijen organiseren hier activiteiten voor de buurt.  

Aan de kant van de Zaagmolenstraat zit de kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Dit zijn 
BSO de reddertjes en kinderdagverblijf Pinokkio. Deze partijen hebben een nauwe relatie met het 
buurthuis. 

 
Buurthuis de Mozaïek (in relatie tot het complex) is verder onderwerp van dit onderzoek. 

3.2.3.Versch i jn ingsvorm 
Het totale complex is in hetzelfde jaar, door dezelfde architect gebouwd. We mogen er dus van uit 

gaan dat het, volgens de definities, als geheel als brede school gezien mag worden. Volgens de 
definities van Studulski betreft het hier een plein- of campusmodel. Aangezien het in een dicht 
bebouwde omgeving staat, en vanwege de schaal van het complex, spreken we van het pleinmodel. 

 
De kinder- en buitenschoolse opvang zit in één en hetzelfde gebouw als het buurthuis. Verder is 

geen van de gebouwen aan het plein direct onderling verbonden. De school en de (aanvankelijke) 
bibliotheek liggen weliswaar tegen elkaar aan; er is geen verbinding binnendoor. De drie componenten 
van het pleinmodel brede school zijn uitsluitend via het plein aan elkaar gerelateerd. Er kan gezegd 
worden dat de gebouwen met de achterkanten naar het plein toe liggen, aangezien alle gebouwen een 
eigen hoofdingang hebben naar de straatkant. Dit zorgt er voor dat er op het plein een intieme sfeer 
ontstaat, waar de kinderen rustig kunnen spelen in een veilige omgeving. 

De gebouwen van het buurthuis en de basisschool zijn wat betreft de materialisering een stuk 
opener naar het plein toe, dan naar de straatkant. Vooral de Benthuizerstraat, waar de school haar 
ingang heeft, en de Zaagmolenstraat, waar de ingang voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 
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zich bevindt, zijn drukke straten. De gebouwen zijn aan de straatzijden voorzien van vensters zodat er 
voldoende daglicht de gebouwen binnenkomt, maar verder lijken de gebouwen zich af te sluiten naar 
buiten toe, Ook al ontleend de basisschool dus haar naam aan het aan de overzijde liggende 
Pijnackerplein. Verder zijn de gebouwen met grote glazen puien sterk naar het binnenplein gericht. Het 
schoolplein opent zich naar de relatief rustigere Schommelstraat. Dit versterkt de onderlinge relatie van 
de verschillende functies, en zorgt voor een gemoedelijke sfeer in een bruisende buurt. 

 
Het schoolgebouw bestaat uit drie verdiepingen, Het buurthuis aan de voorkant heeft er eentje 

meer. Het gedeelte van het buurthuis dat het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang huisvest 
beslaat slechts de begane grond. Hierboven zijn drie lagen sociale huurwoningen gerealiseerd, die over 
de rest van het stedelijk blok doorlopen. Deze woningen hebben weinig tot niets van doen met het 
brede schoolcomplex. Slechts een paar woningen hebben zicht op het gemeenschappelijke schoolplein. 

 

3.2.4.Het  buurthu is   
Zoals eerder omschreven loopt het buurthuis over in het kinderdagverblijf en de BSO. De instanties 

hebben een nauwe relatie zodat dit zonder problemen naast elkaar kan functioneren. In het midden 
bestaat er een soort verbindingsstuk tussen de twee zijdes. Dit bestaat uit een zaal die tussen de twee 
volumes is geplaatst. Deze zaal is op haar beurt weer ‘gelijmd’ aan de twee volumes aan de weerszijden 
met verkeersruimte. Deze verkeersruimte dient tevens als ontmoetingsruimte. 
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Afbeelding 5.6: Analysetekening van de begane grond van buurthuis de Mozaïek. Voor de volledige tekening zie appendix. 
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Van origine doet het buurthuis dienst als activiteitencentrum. Dit wil zeggen dat het niet is 

opengesteld voor vrije inloop, maar dat er slechts activiteiten op vaste tijdstippen worden 
georganiseerd. De bezoeker kan dus maar op bepaalde momenten terecht. 

In de praktijk zien we echter iets anders. De ontmoetingsruimte doet dienst als vertrek waar de 
mensen vrij rondlopen, of plaats nemen om met anderen een praatje te maken. Hier neemt bijvoorbeeld 
een moeder plaats, in de tijd die zij vrij heeft tussen het boodschappen doen en het ophalen van de 
kinderen van school. We kunnen dus wel degelijk vaststellen dat deze ruimte geschikt is voor vrije 
inloop. Iedere dag zijn er op het buurthuis vrijwilligers aanwezig om deze ruimte open te houden. 
Tevens is er een bar aanwezig waar men terecht kan voor een versnapering. 

 
Buiten de ontmoetings- en verkeersruimte bestaan er in het gebouw drie soorten ruimtes; 

Kantoren, Activiteitenzalen en andere meer gebruiksspecifieke ruimtes, zoals een spreekkamer. 
Vanwege de bruikbaarheid zitten veel van deze ruimtes geclusterd. De kantoren bevinden zich 
bijvoorbeeld voornamelijk op de tweede verdieping. Deze kantoren hebben nu soms een andere functie, 
zoals computerlokaal of spreekkamer. Op de andere verdiepingen zijn wel ruimtes die specifiek voor het 
personeel zijn, maar over het algemeen wordt gewerkt op de tweede verdieping. 

 
 

3 .2.4.1.Actoren en act iv i te i ten 
Het buurthuis wordt door twee instanties beheerd. Resto van harte is een van de stichtingen die het 

buurthuis draaiende houdt. De stichting stelt in hun doelgroepenanalyse dat iedereen er welkom is. Hun 
prioriteit licht echter bij mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken. Deze stichting heeft 
meerdere locaties door heel Nederland, waarbij de nadruk wordt gelegd op de wijken en buurten waar 
zij het hardst nodig zijn. Samen met professionals, bedrijven, buurtbewoners en andere vrijwilligers 
wordt getracht om eenzaamheid bij mensen te voorkomen of op te lossen. Dit doen zij door het 
opzetten van sociale buurtrestaurants, onder de formule ‘eten, ontmoeten, meedoen’.  

In deze buurtrestaurants wordt rekening gehouden met de minima, deze kunnen komen eten tegen 
een gereduceerd tarief. In het geval van mensen die slecht ter been zijn of andere vervoersproblemen 
wordt gezocht naar een lokale vervoerder. Op deze manier richten zij zich tot een zo breed mogelijk 
publiek (RestovanHarte, 2013b). 

Het buurthuis wordt standaard twee maal per week, op maandag en op vrijdag, getransformeerd tot 
buurtrestaurant. Er zijn echter ook varianten van de mee-eet-avond, zoals een vrouwendiner, 
kinderresto of rock&resto, waarbij er de gehele aansluitende avond kan worden gedanst. 

 
De organisatie legt de focus op het ‘meedoenprogramma’. Hierbij kunnen de gebruikers, naast het 

ontmoeten van andere buurtbewoners, worden gestimuleerd om mee te helpen bij het beheren van hun 
eigen buurtrestaurant. Op vrijwillige basis of op basis van een werkervaringsplaats kunnen ze helpen bij 
het koken, bedienen, promoten, helpen met de administratie of helpen bij de organisatie van de 
speciale thema-avonden. Ook deze avonden staan in het teken van eten, en gaan bijvoorbeeld over 
gezonde voeding. Met dit meedoenprogramma wordt naast het tegengaan van eenzaamheid de 
bewoner meer betrokken bij de buurt, waardoor uiteindelijk de leefbaarheid in de buurt moet verbeteren 
(RestovanHarte, 2013b). 
 

De tweede stichting, stichting Welzijn-Noord, is zich ook bewust van de sociale achterstand in de 
wijk. Zij leggen echter de focus niet op het tegengaan van eenzaamheid bij volwassenen en ouderen, 
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maar leggen de focus op het kind. Het doel hierbij is bij te dragen aan de opvoeding en de ontwikkeling 
van het kind, om zo een sociaal sterke bakermat te vormen voor de wijk. 

Vanzelfsprekend werkt deze stichting nauwer samen met de school dan Resto van Harte. Zij tonen 
hierbij een actieve houding ten opzichte van de opgroeiende kinderen. Het is voor kinderen en jongeren 
niet altijd vanzelfsprekend om tot succesvolle buurtbewoners op te groeien, zeker niet in een wijk met 
veel sociale achterstand. Welzijn-Noord biedt deze kinderen bescherming en ondersteuning. Doordat ze 
de kinderen leren kennen tijdens de activiteiten, probeert de organisatie op een persoonlijke manier bij 
te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Voorbeelden van activiteiten die door 
Welzijn-Noord worden georganiseerd zijn huiswerkbegeleiding, sport en spel, een jongerenpanel of 
workshops ‘train je talent’. 

Ook de ouders worden bij de ontwikkeling betrokken. Dit werkt twee kanten op; aan de ene kant 
wordt een deel van de zorg voor de ontwikkeling door de organisatie opgenomen, zodat dit de ouders 
ontlast of helpt waar nodig. Aan de andere kant kan Welzijn-Noord de ouders betrekken, en ook aan 
hen een sociale omgeving bieden voor (culturele) ontwikkeling en recreatie. Dit wordt mede verzorgd 
door middel van ouder-kindactiviteiten, of activiteiten die gehouden worden tijdens schooltijd, zoals 
computercursus.  

 
Naast de twee organisaties die het grootste deel van het beheer op zich nemen, wordt het 

buurthuis tevens gebruikt door derden. Er zijn buurtbewoners die zelf activiteiten organiseren. Hiervoor 
kan bij het beheer van het buurthuis een ruimte worden gereserveerd. Voorbeelden hiervan zijn een 
volksdansgroep, maar er zijn ook mensen die er een kantoor/spreekkamer huren, zoals een diëtiste. 

3.2.5.  Interact ie  
In het geval van de mozaïek werkt het brede school principe goed. Vanwege de oriëntatie naar het 

plein van de verschillende gebouwen ontstaat er een minieme afstand tussen de functies binnen het 
complex. Ondanks dat de verschillende functies samenwerken, is deze ruimtelijke marge tussen de 
instanties cruciaal. We zien hier dat kinderen sneller geneigd zijn aan buitenschoolse activiteiten mee te 
doen, juist om ‘even weg’ te zijn van school. Zelf hebben ze meer het idee dat ze aan het recreëren zijn, 
hoewel er op dit moment wel degelijk op een pedagogische manier met de kinderen wordt omgegaan. 

 
Er is ook veel interactie tussen het personeel en de vrijwilligers van de verschillende instanties. Op 

school worden kinderen uitgenodigd en ingelicht over de talloze activiteiten in het buurthuis, en 
vrijwilligers van het buurthuis werken ook wel eens op school. De kinderen spreken dan ook iedere 
volwassene die zich op het complex bevindt aan met ‘juf’ of ‘meester’. Dit principe zorgt ervoor dat 
onder de kinderen geen verwarring ontstaat over de rol van de vrijwilligers in het buurthuis, en 
bevordert dit de ‘voor- en door’ gedachte; Mensen met een onbekend gezicht in het buurthuis, worden 
door de kinderen alsnog herkend als spelleider, waardoor een open sfeer ontstaat. 

De samenwerking tussen de school, BSO en kinderdagverblijf is zelfs zo ver, dat er op een plein een 
hok is gebouwd, waar gezamenlijk drie konijnen worden gehouden en verzorgd. 
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4.Vergelijking 
De twee gevallen die zijn omschreven vallen beiden onder de noemer ‘brede school’, en dienen dus 

hetzelfde doel; bijdragen aan de ontwikkeling van het kind door middel van het bieden van meer dan 
alleen onderwijs. Nadat in hoofdstuk twee en drie van dit deel de cases los van elkaar zijn omschreven, 
zullen ze in dit hoofdstuk aan elkaar gekoppeld worden. Hierbij zullen de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen tussen de twee brede scholen worden omschreven, om dit vervolgens te verklaren, en 
waar nodig te voorzien van een waardeoordeel. 

4.1.Overeenkomsten 
Zowel Crooswijk als in het Oude Noorden zijn onderwerp geweest van meerdere 

stadsvernieuwingen. Op initiatief van de gemeente zijn delen van de wijk vernieuwd met als doel het 
verbeteren van de leefbaarheid. Beide brede scholen zijn gebouwd ten tijden van een stadsvernieuwing. 
Op initiatief van de gemeente zijn de voorzieningen gebouwd voor de buurt, om zo een aantrekkelijker 
leefgebied te creëren voor een heterogenere bevolkingssamenstelling. Nadat de voorzieningen door de 
lokale overheid zijn gebouwd, zijn deze in beheer gekomen van welzijnsvoorzieningen die ook buiten 
deze brede scholen actief zijn voor het welzijn van de bevolking. De gemeente heeft hier invloed willen 
hebben in de leefbaarheid, door het toevoegen van voorzieningen en hiermee (soms letterlijk) de buurt 
te verrijken. Door het toevoegen van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen kan zowel de wijk 
aantrekkelijker worden gemaakt, als de buurtproblematiek getracht te worden tegengegaan.  

 
Beide buurthuizen en de betrokken welzijnsvoorzieningen richten zich op het kind in de buurt, en 

zijn daarom ook verbonden aan een school. De instanties hopen hier niet alleen bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen, en daarmee een gedistingeerde bakermat voor de samenleving van de 
buurt te vormen, maar richten zich ook op de ouders. De ouders kunnen waar nodig worden 
ondersteund in de opvoeding van het kind, maar ook voor de ouders zelf is er mogelijkheid tot sociale 
integratie. Doordat de focus wordt gelegd op de ontwikkeling van de jeugd, wordt het voor- en 
doorprincipe toegepast op kind en ouder, maar ook voor- en door de buurt. 

 
Zowel in Crooswijk als in het Oude Noorden hebben heeft de brede school een centrale ligging in de 

wijk. Vanwege de ligging hebben de gebouwen betrekking op de gehele buurt, maar de gebouwen zelf 
maken ook gebruik van een centrum. In het geval van ’t Huys zijn de functies binnen één gebouw 
geschakeld rondom een intern hart (inclusief patio), in het geval van de Mozaïek gebeurt dit rondom 
het schoolplein. Deze ruimtes vormen de spil van de voorzieningen en moeten zorgen voor synergie 
tussen de functies. De mate waarin de synergie optreedt zal hieronder bij de verschillen worden 
besproken. 

De verschillende instellingen zijn allen echter wel voorzien van eigen entrees, zodat deze los van de 
anderen kunnen functioneren en hun eigen identiteit kunnen behouden. 

4.2.Verschillen 
In het geval van ’t Huys te Crooswijk zorgt dit hart samen met de patio voor een lichte interne 

oriëntatie, maar de oriëntatie naar de wijk toe is sterker benadrukt. De situatie van het gebouw zorgt er 
aanzienlijk voor dat deze oriëntatie heel eenzijdig is. Het gebouw stelt zich open naar het 
Noordnoordoosten van de wijk, en sluit zich af van de St. Laurentiusbegraafplaats aan de Zuidzijde van 
het gebouw. In het geval van de Mozaïek is dit anders. De gebouwen in dit complex hebben een 
dominante richting naar binnen toe en zoeken de relatie met het schoolplein, in plaats van met de 
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buurt. Hiermee wordt de prioriteit gelegd een wereld binnenin het complex te creëren, waar kinderen 
veilig kunnen verblijven.  

In beide gevallen wordt er omgegaan met een andere situatie. De architectuur legt in beide gevallen 
een goede relatie met de buurt waar nodig, en gaat nog optimaler om met de situaties waar juist niet de 
relatie gelegd moet worden. 

 
Het centrale hart van ’t Huys is tevens de ruimte van de centrale entree. Deze wordt gedeeld door 

de verschillende functies in het gebouw, naast de individuele entrees. De gebouwen van de brede 
school in het Oude Noorden beschikken niet over een gezamenlijke entree. Het schoolplein kan hier 
echter wel gezien worden als de primaire gemeenschappelijke ruimte, maar dit maakt het nog niet tot 
hoofdentree. 

 
Ook in de verschijningsvorm zijn meerdere verschillen op te merken. Allereerst verschillen de twee 

brede scholen in hun type volgens Studulski. ’t Huys te Crooswijk is een multifunctionele accommodatie, 
waar meerdere functies onder één dak samenwerken, in het geval van de Mozaïek zien we meerdere 
geschakelde gebouwen rondom een schoolplein, en spreken we van het pleinmodel. Deze verschillen 
hebben invloed op de onderlinge relaties van de functies. 

De omvang van de verschijningsvorm heeft ook uitwerking op het benutting van de ruimte. In 
Crooswijk is slechts beperkt ruimte voor activiteiten. Dit resulteert in het feit dat het buurtwerk de 
multifunctionele accommodatie ontstijgt, en ook in de buurt zelf plaatsvindt. De Mozaïek is echter erg 
omvangrijk, waardoor er ook ruimtes, soms zelfs voor langere tijd of permanent, aan derden worden 
verhuurd. 

 
Het laatste opmerkelijke verschil zit in het gebruik. Hoewel ’t Huys oorspronkelijk ontworpen is als 

woonkamer voor de buurt met vrije inloop, wordt dit niet meer zo gebruikt. Vanwege het gebrek aan 
middelen is dit hier niet meer van toepassing, en wordt de ruimte slechts nog gebruikt voor geplande 
activiteiten. In het geval van de Mozaïek is dit precies andersom. Dit buurthuis is ontworpen als 
activiteitencentrum, maar de ruimtelijke opzet en het feit dat er veel gebouwactoren naast elkaar 
functioneren zorgen ervoor dat hier wel ongeplande activiteiten ontstaan. De verkeersruimte wordt hier 
gebruikt als ontmoetingsruimte en zorgt voor een vrije inloop. 

Doordat er in buurthuis de Mozaïek een levendige sfeer is, zien we ook dat hierdoor de betrekking 
bij de school beter is. Doordat er iets te beleven valt, trekt dit ook andere mensen en kinderen aan. Dit 
werkt vanzelfsprekend beter dan een lege woonkamer.  

 
We zien bij ’t Huys dat de huidige situatie anders is dan waar het gebouw voor ontworpen is. De 

buurtkamer is niet meer permanent in gebruik, en er zit een andere school in gehuisvest dan 
oorspronkelijk de bedoeling was. Dit alles draagt er aan bij dat het gebouw op dit moment niet optimaal 
werkt, en de synergie tussen de functies mist. Het gebouw functioneert niet als één machine waarbij de 
losse schakels ieder hun eigen taak hebben bij de ontwikkeling van het kind, maar functioneren slechts 
naast elkaar onder één dak. Ondanks alle goede bedoelingen en vernuftige ontwerpmiddelen kan dit ten 
zeerste worden betreurd. 
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VI.Conclusie 
In dit hoofdstuk zal ik mijn bevindingen kort samenvatten en hieruit mijn conclusies trekken, 

waardoor een duidelijk antwoord gegeven kan worden op mijn onderzoeksvraag; ‘Op welke manier 
draagt het buurthuis bij aan het welzijn van de wijk, door middel van samen te werken met onderwijs- en 
andere op kinderen gerichte functies?’ 

1.Thema  
De brede school betreft niet het gebouw zelf, maar is een aanpak waarbij onderwijs integraal 

samenwerkt met andere functies die zich inzetten voor jeugdwelzijn. Het doel hierbij is het optimaliseren 
van de ontwikkeling en de groei van het kind. In Rotterdam wordt het thema brede school ingezet tegen 
achterstanden. We zien de brede school dan ook vaak terug in wijken waarin het gevaar van sociale 
ontoereikendheid een grote rol speelt. 

Met de ontwikkeling van het kind, wordt ook ingespeeld op de ontwikkeling van de rest van de 
buurt. Door het kind bij de wijk te betrekken kan het lerenderwijs een plek vinden in de samenleving. 
Tevens kan een buurt met goede jeugdvoorzieningen bijdragen aan het kindvriendelijke- en veilige 
imago van de wijk, en hiermee bewoners aantrekken van een hogere klasse op de sociale ladder. 

 
Niet alleen de sociale integratie en de sociale ontwikkelingen waren oorzaken om functies te 

bundelen. Het is ook een praktische oplossing om voorzieningen te delen met verschillende instanties. 
Er kan een groot deel van de kosten worden bespaard, waardoor welzijnsinstellingen het hoofd boven 
water kunnen houden. Bovendien kan een economisch handige manier van schakelen de samenwerking 
nog verder bevorderen, doordat instanties die normaal gesproken los van elkaar zouden staan, nu 
samen in één gebouw of complex zijn gesitueerd. Het doel hierbij is een ultieme synergie tussen de 
instanties, met het gebouw als middel.  

 
De verschijningsvormen van brede scholen zijn er dan ook in meerdere soorten en maten. In 

afbeelding 4.1 kunnen we de meest voorkomende van elkaar onderscheiden. De mate waarin ze 
verschillen heeft onder andere te maken met de ligging in het stedelijk weefsel (er is niet altijd ruimte 
voor een groot nieuw gebouw), de wijze waarop de verschillende instanties met elkaar zijn verbonden, 
de introversie of extraversie van de instanties onderling of het complex ten opzichte van de buurt, de 
functie en de organisatie.  

2.Casestudie 
Met het beschrijven van de twee brede scholen in Rotterdam Noord zien we veel van de in deel IV 

beschreven theorie terugkomen. Beide gevallen vormen inderdaad het voorzieningenhart van de wijk, 
waar in de literatuur over geschreven wordt. Ook de verschillende verschijningsvormen, de 
multifunctionele accommodatie en het pleinmodel komen precies zo voor als de categorieën die 
Studulski omschrijft. 

In de praktijk zien we alleen nog wel enkele verschillen optreden als het exact vergeleken wordt 
met de theorie. Elke casus is natuurlijk een uniek geval met haar eigen verschijningsvorm, stedelijke- en 
cultuurhistorische context, actoren en voorzieningen. Ieder geval wordt voor een bepaalde situatie 
ontworpen. Wanneer de situatie in de loop der tijd veranderd, bijvoorbeeld wanneer het gebruik 
veranderd van vrije inloop naar activiteitencentrum of als het gebouw wisselt van gebruiker, kan dit 
invloed hebben op de efficiëntie van het gebouw.  
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Het belangrijkste is dat de synergie in het gebouw of complex optimaal is. De wisselwerking tussen 
de verschillen in het huidige gebruik van het gebouw, en hoe het oorspronkelijk ontworpen is, is hierbij 
van cruciaal belang.   
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VIII.Appendix 
1. Tabellen doelgroepenonderzoek 
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Bijlage 2.4: Analysetekening de Mozaïek in het Oude Noorden, Begane grond, eerste-, tweede- en derde verdieping 
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