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1.

INLEIDING

Op 30 juni 2009 is in een vergadering van de stadsdeelraad van Stadsdeel Zuidoost een motie
aangenomen waarin de Rekenkamer Amsterdam Zuidoost wordt gevraagd een onderzoek te
(laten) verrichten naar het complete beleid betreffende jeugd en jongeren in Stadsdeel Zuidoost.
In de motie wordt, op basis van een eerder onderzoek van de Amsterdamse Rekenkamer uit
20081, onder meer aangegeven dat het gemiddelde besteede bedrag per kind in Zuidoost laag is
ten opzichte van andere stadsdelen. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van het beleid en de
behaalde doelstellingen, zo wordt in de motie vermeld. Uit het onderzoek van de Rekenkamer
blijkt dat het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren in het Stadsdeel Zuidoost
gemiddeld is vergeleken met negen Amsterdamse stadsdelen. Volgens de motie dient het
onderzoek inzicht te geven in de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod voor jeugd- en
jongeren in Zuidoost en de bereikte doeleinden. Ook zou het onderzoek een overzicht moeten
bieden van het bereik van het aanbod voor jeugd- en jongeren.
Het onderzoek, waar in de motie om wordt verzocht, is uitgevoerd door bureau INTRAVAL in
opdracht van de Rekenkamer Amsterdam Zuidoost. De bevindingen van het onderzoek worden
in dit rapport uiteengezet. In dit eerste hoofdstuk wordt om te beginnen kort ingegaan op de
achtergrond en de doelgroep van het jeugd- en jongerenbeleid in Amsterdam Zuidoost. In
paragraaf drie wordt de onderzoeksopzet uiteengezet. Vervolgens komen de doelstellingen van
het jeugd- en jongerenbeleid in Zuidoost aan de orde en wordt ingegaan op de randvoorwaarden
en exogene factoren die van invloed zijn op (de uitvoering van) het beleid. In de laatste
paragraaf, de leeswijzer, wordt toegelicht uit welke hoofdstukken dit rapport is samengesteld.

1.1 Achtergrond
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is een jong Stadsdeel: circa een derde van de bevolking valt in
de leeftijdscategorie 0-23 jaar. In Jong Zuidoost, het uitvoeringsprogramma voor integraal
jeugdbeleid in het Stadsdeel, wordt aangegeven dat het Stadsdeel het als haar
verantwoordelijkheid ziet dat deze kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om
hun kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Daarbij hanteert het Stadsdeel een
tweesporenbeleid: een gedegen aanbod voor alle kinderen en jongeren enerzijds en een extra
aanbod voor kinderen en jongeren die tijdelijk een duwtje in de rug nodig hebben anderzijds.2
Jongerenbeleid Amsterdam Zuidoost
Het beleidskader van het jeugd- en jongerenbeleid in Amsterdam Zuidoost wordt gevormd door
Jong Amsterdam3, het stedelijk programma voor integraal jeugdbeleid. Jong Amsterdam omvat
het onderwijs en jeugdplan van de stad Amsterdam voor de beleidsperiode 2006-2010 en is in
2006 vastgesteld door het College van Burgemeesters en Wethouders. In samenwerking met
partners is een vertaalslag gemaakt van Jong Amsterdam naar Jong Zuidoost. Hieronder wordt
om te beginnen kort ingegaan om de hoofdlijnen van Jong Amsterdam. Vervolgens wordt
aangegeven op welke manier een vertaalslag heeft plaatsgevonden van Jong Amsterdam naar
Jong Zuidoost. Tot slot wordt ingegaan op de tweede programmalijn van Jong Zuidoost, die in
dit onderzoek centraal staat.
1

Jeugdbeleid in Amsterdam, Vrijetijdsbesteding voor jongeren: de stadsdelen vergeleken. Rekenkamer
Stadsdelen Amsterdam (2008).
2
Jong Zuidoost, Uitvoeringsprogramma Integraal Jeugdbeleid, Halverwege 2006-2010 (2008).
3
Jong Amsterdam 2006-2010, Jeugd investeert in Amsterdam, Amsterdam investeert in jeugd (2006).
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Jong Amsterdam
Het lokaal onderwijs- en jeugdplan Jong Amsterdam is in 2006 samengesteld in nauwe
samenwerking met alle schoolbesturen, de welzijnsinstellingen, jeugdzorg, jeugdhulpverlening,
politie en justitie. In het plan zijn zes speerpunten geformuleerd voor het jeugd- en
jongerenbeleid, namelijk: succesvolle schoolloopbaan; brede talentontwikkeling; sluitende
aanpak zorg; jong burgerschap; de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt; en een
uitdagende leef- en leeromgeving. Het programma vormt de basis voor het jeugd- en
jongerenbeleid in Amsterdam.
Jong Zuidoost
Jong Zuidoost vormt de vertaalslag van Jong Amsterdam naar het jeugd- en jongerenbeleid in
het Stadsdeel Zuidoost. De invulling van Jong Zuidoost is in twee stappen tot stand gekomen.
Ten eerste is in 2007 een Productenboek Jong Zuidoost4 opgesteld. Vervolgens is in 2008 het
uitvoeringsplan Jong Zuidoost5 vastgesteld. Hierin wordt de stand van zaken geschetst van de
implementatie van Jong Amsterdam in Stadsdeel Zuidoost. Ook wordt in deze nota een beeld
gegeven van het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Het Uitvoeringsplan Jong
Zuidoost Halverwege wordt beschouwd als een leidend document voor het integraal jeugdbeleid
in Zuidoost. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt het uitvoeringsplan Jong Zuidoost
Halverwege 2006-2010 in dit rapport aangeduid met Jong Zuidoost.
Om zoveel mogelijk recht te kunnen doen aan de integrale aanpak, is in Jong Zuidoost gekozen
voor de clustering van de zes speerpunten uit Jong Amsterdam in drie programmalijnen met de
prioriteiten uit het bestuursakkoord Zuidoost 2008 – 2010. De drie programmalijnen luiden als
volgt:
• succesvolle schoolloopbaan en aansluiting onderwijsarbeidsmarkt;
• talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende omgeving;
• sluitende zorgstructuur en ketenaanpak veiligheid.
Gezien de breedte van het beleid heeft de Rekenkamer Amsterdam Zuidoost in overleg met de
Stadsdeelraad besloten het onderzoeksterrein enigszins af te bakenen. Het onderzoek richt zich
alleen op het beleid van de tweede programmalijn en de uitvoering hiervan.
Tweede programmalijn Jong Zuidoost
De tweede programmalijn van Jong Zuidoost – talentontwikkeling, ontplooiing en participatie
in een uitdagende omgeving – is een clustering van de speerpunten brede talentontwikkeling,
jong burgerschap en een uitdagende leef- en leeromgeving uit Jong Amsterdam. Deze
programmalijn omvat de volgende onderdelen6,7:
• meerjarenplan brede school (fysieke, inhoudelijke en organisatorische aspecten en de
consequenties van de herijking van het welzijnsbeleid);
• aantrekkelijk activiteitenaanbod voor alle tieners en jongeren, met speciale aandacht
voor meiden. Hierbij wordt een relatie gelegd met Community Centers;
• buurtcentra omvormen naar Community Centers en programmering en beheer scheiden;
• aanmoedigen van nieuwe culturele uitingen van jongeren;
• uitvoeren van het meerjarenplan van het Natuur, Milieu en Educatiecentrum (NME);
• realiseren van gefaseerde vernieuwing van het aanbod van consensusvoorzieningen
4

Productenboek Jong Zuidoost (2007).
Jong Zuidoost, Uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid, Halverwege 2006-2010 (2008).
6
De volgorde van de onderdelen zoals hieronder vermeld wijkt enigszins af van de volgorde uit Jong
Zuidoost. Gekozen is om het terrein 'activiteiten voor tieners en jongeren' en het terrein 'Community
Centers' opeenvolgend weer te geven, gezien de samenhang tussen deze terreinen.
7
Ook het beleidsterrein sport maakt onderdeel uit van de tweede programmalijn. De Rekenkamer heeft
besloten om het thema sport niet in deze evaluatie te betrekken.
5
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•
•
•

(schoolzwemmen, esthetische vorming en verkeerslessen);
stimuleren van jongerenparticipatie (op scholen, in welzijnswerk en bij lokale
beleidsvorming);
armoede onder jongeren bestrijden; vanuit preventief oogpunt scholen stimuleren om
budgetteringslessen te (laten) geven;
samen met scholen en omwonenden de verkeersveiligheid rondom scholen vergroten.

1.2 Doelgroep
In Jong Zuidoost staat de ontwikkeling van het individuele kind (0-12 jaar) en de individuele
jongere (12-23 jaar) centraal. Het motto van Jong Zuidoost is investeren in kansen. Het gaat
daarbij om het maximaal ontplooien van talent bij de opvoeding, bij het (op)groeien van de
jeugd thuis, op school en in de vrije tijd. Zuidoost kiest daarbij, zoals gezegd, voor een
tweesporenbeleid: breed, preventief integraal jeugdbeleid voor alle jeugdgroepen enerzijds en
specifiek beleid, 'maatwerk' voor de probleemjongeren anderzijds.
Leeftijdsverdeling
Op basis van gegevens van de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam kan
een overzicht worden gemaakt van de bevolkingsopbouw in Zuidoost. Uit de cijfers blijkt dat de
deelgemeente Zuidoost een relatief jonge bevolking heeft. Van de 80.490 inwoners die Zuidoost
op 1 januari 2009 telt, zijn 27.549 (34 %) jonger dan 25 jaar (tabel 1.1). In Amsterdam als
geheel is 29% van de bevolking jonger dan 25 jaar. Landelijk is dit 30%8.
Tabel 1.1 Leeftijdverdeling bevolking Zuidoost tot en met 24 jaar,
1 januari 2009
Leeftijdsgroep
N
%
0-3jaar
4.404
16
4-7 jaar
4.188
15
8-12 jaar
5.034
18
13-17 jaar
5.080
18
18-24 jaar
8.843
32
Totaal
27.549
100

Gezinsopbouw en inkomen
Uit de cijfers van de Dienst Onderzoek en Statistiek blijkt tevens dat het Stadsdeel Zuidoost
verhoudingsgewijs veel eenoudergezinnen telt in vergelijking met het gemiddelde voor
Amsterdam (respectievelijk 19% en 9% in 2009). Er zijn daarmee in Zuidoost meer
eenoudergezinnen dan huishoudens met twee ouders en kinderen (16%). Het aandeel
minimahuishoudens ligt in 2008 op 23%, waarmee Zuidoost het stadsdeel is met het hoogste
percentage minimahuishoudens. Ruim een derde (36%) van de jongeren in Zuidoost tot 18 jaar
groeit op in een minimahuishouden.
Herkomst
In Zuidoost wonen meer dan 120 nationaliteiten. Zuidoost is daarmee het meest multiculturele
Stadsdeel van Amsterdam. De meeste kinderen en jongeren in Zuidoost hebben minstens één
ouder die buiten Nederland geboren is. Het percentage bewoners van Zuidoost van Surinaamse
afkomst is in 2009 met 33% het grootst, terwijl 6% een Antilliaanse herkomst heeft. 28% Van de
bewoners van Zuidoost is autochtoon.

8

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Resumé
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat het Stadsdeel Zuidoost relatief veel jonge inwoners telt
met zeer uiteenlopende culturele achtergronden. Een aanzienlijk deel van deze jongeren groeit
op in een achterstandssituatie door lage inkomens van ouders, eenoudergezinnen en/of een laag
opleidingsniveau van ouder(s). Om alle jongeren optimale kansen te bieden bij het ontplooien
van talent is in Zuidoost het integraal jeugdbeleid Jong Zuidoost tot stand gebracht.

1.3 Onderzoeksopzet
De evaluatie van de tweede programmalijn moet inzicht geven in het beleid dat op de
verschillende terreinen van deze programmalijn is vastgesteld en de wijze waarop dit beleid in
de praktijk wordt gerealiseerd. Daarnaast dient het onderzoek inzichtelijk te maken in hoeverre
de jongeren uit de doelgroep worden bereikt met het gerealiseerde aanbod. Ten aanzien van de
negen beleidsonderdelen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Is er voor elk onderdeel beleid vastgesteld?
2. Zijn er voorzieningen tot stand gebracht om het vastgestelde beleid te realiseren? En zo
ja, welke?
3. Zijn de voorzieningen effectief in het realiseren van het vastgestelde beleid?
4. Hoe groot is het deel van de doelgroep dat met de voorzieningen wordt bereikt?
In deze vragen te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgebouwd uit verschillende
onderdelen, namelijk het achterhalen van de beleidsveronderstellingen, het inventariseren van
gerealiseerde voorzieningen en observaties.
Beleidsveronderstellingen
Om te achterhalen welke beleidsveronderstellingen ten grondslag liggen aan het beleid uit de
tweede programmalijn van het jongerenbeleid in Zuidoost zijn relevante beleidsdocumenten
bestudeerd en gesprekken gevoerd met zeven beleidsmedewerkers op de verschillende
beleidsterreinen uit de tweede programmalijn. Op basis van de informatie uit de gesprekken en
de beleidsdocumenten is nagegaan hoe het beleid uit de tweede programmalijn tot stand is
gekomen, welke doelstellingen zijn geformuleerd en op welke manier de beoogde inspanningen
zouden moeten leiden tot het behalen van deze doelstellingen. De beleidsversonderstellingen
dienen als theoretisch raamwerk voor de genomen maatregelen en als beoordelingskader voor
de beantwoording van de vraag naar de effectiviteit van de voorzieningen die met het
vastgestelde beleid zijn gerealiseerd.
Inventarisatie voorzieningen
Om na te gaan in hoeverre het geformuleerde beleid in de praktijk wordt gerealiseerd is een
inventarisatie gemaakt van de voorzieningen die tot stand zijn gekomen en de activiteiten die in
deze voorzieningen worden ontplooid. De evaluatie richt zich op de voorzieningen die tot stand
zijn gekomen in de periode tot de zomer van 2010. Ontwikkelingen die na de zomer van 2010
hebben plaatsgevonden, kunnen derhalve niet in de evaluatie worden opgenomen. Voor de
inventarisatie is ten eerste gebruik gemaakt van informatie uit de interviews met
beleidsmedewerkers, die in de meeste gevallen tevens betrokken zijn bij de uitvoering van het
beleid. Daarnaast zijn elf gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van uitvoerende
organisaties, waaronder leidinggevenden van welzijnsinstellingen en culturele voorzieningen.
Ook zijn tijdens de uitgevoerde observaties (zie hieronder) gesprekken gevoerd met circa 25
medewerkers van deze instellingen en voorzieningen In de gesprekken met leidinggevende en
medewerkers is onder meer aan de orde gekomen op welke manier de voorziening betrokken is
bij het realiseren van het jeugd- en jongerenbeleid, hoe het aanbod voor jeugd- en jongeren
binnen de voorziening eruit ziet, hoe de uitvoering van dit aanbod in de praktijk verloopt, welke
doelgroep wordt beoogd en in hoeverre deze doelgroep wordt bereikt. Aanvullende informatie
4
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over de verschillende gerealiseerde voorzieningen is verkregen uit programmaboekjes,
foldermateriaal en websites van de betreffende voorzieningen.
Observaties en registraties
Om een goed beeld te krijgen van de uitvoering, de intensiteit en het bereik van het aanbod voor
jeugd- en jongeren zijn verschillende activiteiten door de onderzoekers bezocht en
geobserveerd. Aan de betreffende voorzieningen is vooraf een brief gestuurd met informatie
over het onderzoek. In deze brief zijn de observaties van de onderzoekers aangekondigd, zonder
dat daarbij vermeld is wanneer en bij welke activiteiten deze observaties zouden worden
uitgevoerd. Bij de uitvoering van de observaties is gebruik gemaakt van een checklist. Aan de
hand van deze checklist is informatie verzameld over onder meer de uitvoering van de activiteit
in de praktijk, het aantal aangemelde jongeren, het aantal aanwezig jongeren en de
samenstelling van de groep.
Selectie van activiteiten
In totaal zijn 46 observaties verricht. Tabel 1.2 geeft een overzicht van het het aantal
observaties, verdeeld over de negen beleidsterreinen uit de tweede programmalijn. De tabel laat
zien dat de geobserveerde activiteiten niet gelijkmatig over de verschillende beleidsterreinen
verdeeld zijn. Bij de selectie van activiteiten heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld.
Ten eerste is gekeken naar het totale aantal activiteiten dat op de verschillende beleidsterreinen
wordt georganiseerd. Het aantal observaties is afgestemd op deze verhoudingen. Daarnaast is bij
de keuze voor de te observeren activiteiten rekening gehouden met de mate waarin activiteiten
plaatsvinden binnen geïnstitutionaliseerde voorzieningen. Verschillende activiteiten, zoals
schoolzwemmen, zijn ingebed in het schoolsysteem, waardoor een structurele uitvoering van
deze activiteiten in zekere mate gewaarborgd is. Voor activiteiten in bijvoorbeeld de Community
Centers en de jongerencentra geldt dat de uitvoering plaatsvindt in een meer vrijblijvende
setting. Voor deze activiteiten hebben observaties een aanzienlijke meerwaarde. In sommige
gevallen werd de keuze voor observaties beperkt door de start van de vakantieperiode. Gezien
de periode waarin de dataverzameling van het onderzoek plaatsvond (juni/juli) was een deel van
de activiteiten voor het schooljaar 2009/2010 al afgerond. Zo was het bijvoorbeeld niet meer
mogelijk om activiteiten in het kader van armoedebestrijding onder jongeren op scholen te
observeren. In de gevallen dat observaties gezien de onderzoeksperiode niet meer mogelijk
waren, is dit gecompenseerd door uitvoerige gesprekken en mailcontact met uitvoerende
partijen op de betreffende terreinen. Tot slot geldt voor één van de beleidsterreinen, namelijk
verkeersveiligheid rondom scholen, dat op dit terrein geen activiteiten worden georganiseerd die
geobserveerd zouden kunnen worden.
Tabel 1.2 Aantal observaties per beleidsterrein
Aantal
Brede scholen
Activiteiten voor tieners en jongeren
Culturele uitingen van jongeren
Natuur- en milieueducatie
Consensusvoorzieningen
Jongerenparticipatie
Armoedebestrijding onder jongeren
Comunnity Centers
Verkeersveiligheid
Totaal aantal observaties

observaties
2
13
8
3
20
46

Registratiegegevens
In de gesprekken met leidinggevenden en medewerkers van de verschillende voorzieningen is
ook gevraagd naar de beschikbaarheid van registratiegegevens ten behoeve van het onderzoek.
Hoewel registraties over persoonskenmerken van de deelnemers niet beschikbaar, waren heeft
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een aantal voorzieningen wel registratiegegevens aangeleverd over het aantal jongeren dat heeft
deelgenomen aan verschillende activiteiten. Deze registratiegegevens zijn gebruikt als
aanvulling en onderbouwing van de informatie uit de gesprekken en de observaties.

1.4 Doelstelling tweede programmalijn
Zoals aangegeven, is op basis van informatie uit beleidsdocumenten en gesprekken met
beleidsmedewerkers nagegaan hoe het beleid uit de tweede programmalijn tot stand is gekomen,
welke doelstellingen zijn geformuleerd en op welke manier de beoogde inspanningen zouden
moeten leiden tot het behalen van deze doelstellingen. In deze paragraaf worden de
overkoepelende doelstellingen en de neveneffecten van het jeugd- en jongerenbeleid in Zuidoost
en de tweede programmalijn uiteengezet. In paragraaf vijf wordt ingegaan op de
randvoorwaarden en exogene factoren van het beleid.
De doelstellingen en beoogde inspanningen van de afzonderlijke beleidsonderdelen van de
tweede programmalijn komen in hoofdstukken twee tot en met negen aan bod. Een
schematische samenvatting van de beleidsveronderstellingen is opgenomen bijlage 1. Deze
schematische samenvatting maakt inzichtelijk hoe de inspanningen op de verschillende
beleidsonderdelen in onderlinge samenhang zouden moeten leiden tot het behalen van de
hieronder beschreven overkoepelende doelstellingen van de tweede programmalijn.
Doelstellingen Jong Zuidoost
Het Stadsdeel Zuidoost wil met haar jeugd- en jongerenbeleid zorgen dat de kinderen en
jongeren in het Stadsdeel zo veel mogelijk kansen krijgen om hun kennis, vaardigheden en
talenten te ontwikkelen. Het gaat daarbij om het maximaal ontplooien van talent bij de
opvoeding, bij het (op)groeien van de jeugd thuis, op school en in de vrije tijd.9 De drie
programmalijnen moeten elk op hun eigen terrein bijdragen aan het behalen van deze
doelstelling.
Doelstellingen programmalijn 2
In Jong Zuidoost wordt aangegeven dat met de tweede programmalijn, die in dit onderzoek
centraal staat, wordt gestreefd naar een integraal aanbod van activiteiten die gericht zijn op
talentontplooiing en vrijetijdsbesteding van alle jongeren. Voor tieners en jongeren wordt –
binnen de ontwikkeling van community centers – gewerkt aan een aantrekkelijk aanbod met
speciale aandacht voor meidenwerk. Om bij te dragen aan een succesvolle schoolloopbaan (de
eerste programmalijn) worden de activiteiten ook binnen het tiener- en jongerenwerk vooral
gericht op talentontwikkeling en bevordering van sociale competenties.
In het kader van een nieuwe subsidiesystematiek wordt het sociaal-cultureel werk volgens een
gestandaardiseerde werkwijze gesubsidieerd. Er gaat vanaf 2009 speciale aandacht uit naar het
onderdeel jongerenwerk. Er wordt prioriteit gegeven aan professionalisering, scheiding van
beheer en programmering en intensivering van de participatie van kinderen en jongeren tot 18
jaar. Daarnaast wordt gekeken naar de beoogde maatschappelijke effecten van het jongerenwerk
en het ontwikkelen van een instrument voor monitoring.
De tweede programmalijn omvat, zoals gezegd, negen verschillende beleidsonderdelen. Op elk
terrein zijn doelstellingen geformuleerd die gezamenlijk moeten bijdragen aan het behalen van
de overkoepelende doelstelling van de tweede programmalijn. De doelstellingen van de
afzonderlijke beleidsonderdelen komen in de verschillende hoofdstukken van dit rapport aan de
orde.
9
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Neveneffecten
In de beleidsstukken worden, naast beoogde resultaten, ook verschillende neveneffecten
benoemd. Het gaat daarbij om effecten die door toedoen van het beleid kunnen optreden, terwijl
het beleid hier niet specifiek op is gericht. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het werken in
de schooltuinen – onderdeel van het NME-beleid – tevens een bijdrage kan leveren aan de
rekenvaardigheid van deelnemers. Ook het verminderen van jeugdoverlast, het terugdringen van
voortijdig schoolverlaten, het verhogen van tolerantie voor andere culturen en het versterken
van het omgangsklimaat op scholen worden in de beleidsstukken als mogelijke positieve
neveneffecten benoemd. Het gaat bij deze aspecten nadrukkelijk om neveneffecten. Vermeden
moet worden dat deze neveneffecten gaandeweg de uitvoering van het beleid als hoofddoel
worden aangemerkt.

1.5 Randvoorwaarden en exogene factoren
Bij de uitvoering van het jeugd- en jongerenbeleid in Zuidoost dient rekening te worden
gehouden met een aantal randvoorwaarden en exogene factoren, die de uitvoering van het beleid
kunnen beïnvloeden. Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van het beleid wordt
gevormd door goede afstemming tussen de verschillende beleidsonderdelen van de tweede
programmalijn. Exogene factoren die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van het beleid zijn
de stedelijke kaders en de ontwikkelingen en gebeurtenissen in het Stadsdeel zelf. Hieronder
wordt ingegaan op deze factoren.
Samenwerking en afstemming
Veel van de beleidsonderdelen van de tweede programmalijn vertonen onderling overlap of
overlap met beleid op uit andere programmalijnen. Hoewel het beleid van de diverse
beleidsonderdelen op verschillende afdelingen wordt ontwikkeld en gescheiden van elkaar
wordt uitgevoerd, zijn de activiteiten complementair. Onderlinge afstemming en goede
samenwerking is van groot belang voor het goed kunnen uitvoeren van het beleid. Door het
gezamenlijk formuleren van het jeugd- en jongerenbeleid in het document Jong Zuidoost is de
basis voor deze samenwerking gelegd. In de uitvoering van het beleid dient deze samenwerking
en afstemming nader te worden ingevuld. Op die manier is het mogelijk om de de beschikbare
middelen optimaal te kunnen inzetten en de beoogde doelstellingen te behalen.
Professionaliteit van uitvoerders
In Jong Zuidoost wordt opgemerkt dat de kwaliteitseisen die aan het jongerenwerk worden
gesteld noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen. Het jongerenwerk dient
uitsluitend door professionals te worden uitgevoerd volgens een outreachende aanpak. De
dialoog met de uitvoerende organisaties over deze kwaliteitseisen en de inhoud van het
programma vormt volgens Jong Zuidoost een cruciaal onderdeel van de nieuwe invalshoek van
het jeugdbeleid.
Stedelijke kaders
Zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven, borduurt Jong Zuidoost voort op de beleidskaders uit Jong
Amsterdam. De stadsdeelraad heeft ingestemd met dit stedelijk programma. Hoewel het
Stadsdeel zelf verantwoordelijk is voor de invulling van dit beleidskader, is het beleid uit Jong
Amsterdam richtinggevend. Op sommige terreinen uit de tweede programmalijn is afstemming
met Centrale Stad bovendien noodzakelijk, omdat deze centraal worden georganiseerd,
bijvoorbeeld activiteiten in het Voortgezet Onderwijs en de Consensusvoorzieningen
Rijksbeleid
Bij de uitvoering van het jeugd- en jongerenbeleid in Amsterdam Zuidoost vormt het landelijke
jeugdbeleid een belangrijke exogene factor. Wijzigingen in de landelijke wet- en regelgeving
Inleiding

7

kunnen rechtstreeks invloed hebben op de wijze waarop in Zuidoost invulling moet worden
gegeven aan het beleid. Ook (wijzigingen in) financieringsstromen vanuit de landelijke
overheid, bijvoorbeeld in de vorm van bezuinigingen, kunnen de uitvoering van het jeugdbeleid
beïnvloeden.
Incidenten in het Stadsdeel
Ontwikkelingen en (niet-beïnvloedbare) gebeurtenissen in het Stadsdeel kunnen invloed hebben
op de uitvoering van het beleid voor jeugd- en jongeren in Zuidoost. Zo is het voorgekomen dat
een voorziening tijdelijk niet gebruikt kon worden nadat hier een schietincident had
plaatsgevonden.

1.6 Leeswijzer
In de hiernavolgende negen hoofdstukken wordt ingegaan op de negen beleidsterreinen van de
tweede programmalijn. Per beleidsterrein wordt aangegeven welke doelen op dit terrein zijn
geformuleerd en welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht zouden moeten
worden voor het bereiken van deze doelstellingen. Vervolgens wordt in de hoofdstukken
ingegaan op de gerealiseerde voorzieningen op het betreffende beleidsterrein. Ook komt per
beleidsterrein aan de orde wat het bereik is van deze voorzieningen. De geografische ligging
van de verschillende voorzieningen is weergegeven op een overzichtskaart die is opgenomen in
bijlage 2. In het laatste hoofdstuk worden op basis van de verzamelde informatie de
onderzoeksvragen beantwoord c.q. conclusies geformuleerd.
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2.

BREDE SCHOLEN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van Brede scholen in Zuidoost.
Met een Brede school wordt in het algemeen een samenwerkingsverband tussen één of meer
scholen en één of meer sociaal-culturele organisaties bedoeld. Hieronder wordt om te beginnen
aandacht besteed aan de doelen van het Brede schoolbeleid in Zuidoost. Vervolgens wordt
aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht zouden moeten worden
voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie wordt aandacht besteed aan de
gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste paragraaf komt het bereik van
deze voorzieningen aan de orde.

2.1 Beleidsdoelen
De doelstellingen en inspanningen op het terrein van Brede scholen zijn vastgelegd in het
Meerjarenplan Brede School Zuidoost 2008-2010 Samen door één deur 1. In dit Meerjarenplan
wordt de visie van het Stadsdeel Zuidoost op de Brede school als volgt geformuleerd: 'In de
Brede school staat het 2,5-12 jarige kind centraal en krijgen de kinderen de kans om zich op alle
ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen en te ontplooien. Hierdoor groeien ze met een positief
zelfbeeld op, zodat zij op een evenwichtige wijze in de samenleving kunnen functioneren. De
Brede school is een onderdeel van de totale leefwereld van de kinderen. De thuissituatie,
schoolsituatie en vrije tijd van kinderen worden als onlosmakelijk geheel gezien. Alle
participanten geven gezamenlijk inhoud aan de Brede school middels een kwalitatief goed
afgestemd aanbod van activiteiten voor kinderen (en hun ouders).'
Relatief veel kinderen in Zuidoost groeien op in lagere sociaal-economische milieus. In het
Kader Brede Talentontwikkeling2 van de Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling van de
gemeente Amsterdam is aangegeven dat niet in alle gezinnen de ouders voldoende in staat zijn
talent bij hun kinderen te ontdekken of te stimuleren. Ook leerkrachten, coaches, vakdocenten
en andere volwassen dienen kinderen te stimuleren en te ondersteunen. Doordat kinderen leren
waar ze goed in zijn kunnen ze hun talenten aan anderen tonen en daarmee zelfvertrouwen
opbouwen. De Brede school speelt hierbij volgens het Kader Brede Talentontwikkeling een
essentiële rol. Brede scholen combineren opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur, waardoor alle
kinderen dezelfde kansen krijgen. Indien de Brede school een toegankelijke organisatie vormt in
de buurt, vergroot dit bovendien de kans om ouders te betrekken bij het onderwijs en bij de leeren vrijetijdsactiviteiten van hun kinderen. Ook kan de Brede school een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de wijk, door als ontmoetingspunt te fungeren.2
Het beleid in Zuidoost op het gebied van talentontwikkeling bouwt voort op deze visie uit het
Kader Brede Talentontwikkeling. Naast deze achterliggende visie vormen ook de stedelijke en
landelijke beleidskaders belangrijke input voor het Brede schoolbeleid in Zuidoost. Bij de
ontwikkeling van het Brede schoolbeleid wordt bovendien gebruik gemaakt van informatie uit
de beleidsplannen op het terrein van de afzonderlijke talentgebieden, namelijk sport en
gezondheid, kunst en cultuur, media en Natuur en Milieu-educatie. Een voorbeeld hiervan is het
Stedelijk Sportplan 2009-20123 van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met daarop
1

Samen door één deur, Meerjarenplan Brede (Basis)School Amsterdam Zuidoost 2008-2010. Stadsdeel
Zuidoost, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling (2008).
2
Kader Brede Talentontwikkeling voor alle jeugd in Amsterdam 2007-2010, Jong Amsterdam Brede
Talentontwikkeling. Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2008).
3
Sportplan 2009-2012. Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2009).
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aansluitend het Sportplan Zuidoost4.
In het Meerjarenplan worden verschillende doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het
Brede schoolbeleid in lijn met de doelstellingen uit Jong Zuidoost. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen doelstellingen op niveau van het kind, doelstelling op niveau van ouders,
doelstellingen op wijkniveau en organisatorische doelstellingen:
• Doelstelling op kindniveau:
◦ het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen.
• Doelstellingen op niveau van de ouders:
◦ ouders kunnen zorg voor schoolgaande jeugd en arbeid beter combineren;
◦ ouders zijn meer betrokken bij de Brede school activiteiten.
• Doelstelling op wijkniveau:
◦ het bevorderen van sociale cohesie in de wijk.
• Doelstelling op organisatieniveau:
◦ de samenwerking binnen de Brede school bevordert een doorgaande lijn van
binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, overgang van voorschool-primair
onderwijs-voortgezet onderwijs en onderwijs-welzijn-zorg.

2.2 Beoogde inspanningen
In het Meerjarenplan Brede School Amsterdam Zuidoost 2008-2010 worden, naast de hierboven
genoemde doelen, ook de inspanningen omschreven die moeten leiden tot het behalen van deze
doelen. Ten eerste dient het aantal Brede scholen in Amsterdam Zuidoost te worden uitgebreid.
De doelstelling is om eind 2010 alle scholen onderdeel te laten zijn van een Brede schoolcluster. In Jong Zuidoost wordt aangegeven dat (ten tijde van het verschijnen van dat document)
van de 31 basisscholen in Zuidoost inmiddels 17 scholen zijn ingedeeld in vijf buurtclusters van
Brede scholen.
Om de ontwikkelingskansen van basisschoolleerlingen te vergroten worden activiteiten
aangeboden op verschillende terreinen, zoals dans, musicalmix (koor en drama), judo, manga
tekenen en techniek. In het Meerjarenplan worden hierbij zes talentgebieden onderscheiden,
namelijk: sport, lijf en gezondheid; kunst en cultuur; techniek en ICT; wetenschap en natuur;
communicatie en taalvaardigheid; en sociale vaardigheden. De beleidsmedewerker van het
Stadsdeel geeft in het interview aan dat deze zes talentgebieden inmiddels zijn teruggebracht tot
vier gebieden, te weten: sport en gezondheid; kunst en cultuur; science; en media. Aanleiding
voor deze herschikking was de constatering dat taalvaardigheid en sociale vaardigheden sterk
verweven zijn met het aanbod op de andere terreinen.
Voor het realiseren van één van de doelstellingen op ouderniveau, namelijk het combineren van
zorg en arbeid door ouders van schoolgaande leerlingen, dienen scholen mogelijkheden te
creëren voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Het gaat daarbij om de
zogenoemde dagarrangementen; een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs,
overblijfvoorzieningen, welzijns- en culturele activiteiten.
Voor het behalen van de doelstellingen op het niveau van de kinderen, de ouders en de wijk is
een goede organisatie van het samenwerkingsverband binnen de Brede school van belang. In het
Meerjarenplan wordt ingezet op een organisatiestructuur waarin verschillende niveaus van
sturing onderscheiden worden, namelijk op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Op
uitvoerend niveau is het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO)
eindverantwoordelijk voor de Brede school. In het Meerjarenplan wordt aangegeven dat het
4

Sportplan Zuidoost 2009-2012. Uitvoeringsplan Stadsdeel Zuidoost 2010 (2010).
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PPOZO een coördinator Brede School Zuidoost dient aan te stellen, die op uitvoerend niveau
aanspreekpunt moet worden voor de beleidsadviseur Brede school van het Stadsdeel en die de
clustercoördinatoren aanstuurt. Alle informatie over uitvoering van de Brede schoolontwikkeling komt samen bij deze coördinator.

2.3 Gerealiseerde voorzieningen
De organisatie en coördinatie van alle activiteiten op het terrein van Brede scholen in stadsdeel
Zuidoost ligt bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO). PPOZO wordt
gefinancierd door Stichting Primair Onderwijs Zuidoost alsmede het Stadsdeel Zuidoost.
Binnen het PPOZO is de afgelopen twee jaar een organisatie opgezet die als opdracht heeft het
concept Brede school structureel te ontwikkelen. Bij de projectcoördinatie Brede school
Zuidoost zijn drie clustercoördinatoren en een algemeen coördinator werkzaam. Iedere school
heeft daarnaast een interne- of bredeschoolcoördinator die het aanspreekpunt is voor ouders,
kinderen en aanbieders op de schoollocatie. Scholen kunnen een deel van de coördinatie van de
activiteiten ook zelf uitvoeren. Dit is vooral het geval wanneer een school reeds samenwerkt
met de aanbieder.
De voor-, tussen- en naschoolse opvang is volgens geïnterviewden op nagenoeg elke school
aanwezig. Nog niet in alle gevallen is sprake van een sluitende opvang met dagarrangementen.
Door beleidsmedewerkers van het Stadsdeel is opgemerkt dat vooralsnog de nadruk is gelegd op
het voltooien van de uitbreiding van Brede scholen in Zuidoost.
Realisatie clusters
In het schooljaar 2009-2010 zijn er acht clusters van Brede scholen gerealiseerd binnen
Stadsdeel Zuidoost. Een cluster bestaat uit een aantal scholen (zie tabel 2.1). In augustus 2010,
bij de start van het nieuwe schooljaar 2010-2011, beginnen de laatste twee clusters met de
voorbereidingen. In totaal zullen 29 van de 31 scholen binnen Zuidoost die deelnemen aan
Brede scholen.5 Twee scholen wensen hieraan niet deel te nemen. Zij geven er de voorkeur aan
op hun eigen manier invulling te geven aan voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Tabel 2.1

Overzicht clusters Brede scholen in het basisonderwijs Zuidoost.

Cluster

School

DE Brede school

As-Soeffah; De Polsstok; Bijlmerhorst

Venserpolder

Klaverblad; Shri Laksmi; Schakel

Kortvoort

De Blauwe Lijn; Onze Wereld; Crescendo

Wij(k)

Wereldwijs (Bijlmermontessori); Samenspel G (Geerdinkhof);
Samenspel K (Kantershof); Bijlmerdrie

Huntum

Achtsprong; Rozemarn

Nellestein

Prof. I.C. van Houteschool; Nellestein

Holendrecht

Mobiel; De Brink; Holendrechtschool

Reigersbos

Schalmei; De Tamboerijn

Gein

Prof. dr. J.J. Dumont; De Ster; 16e Montessori Gaasperdam; De
Knotwilg; Regenboog

Driemond

Jan Woudsma; C. Jetses

5

In het kader van de consensusvoorzieningen (hoofdstuk 7) wordt gesproken over 30 scholen in plaats
van 31, aangezien de recentelijk gefuseerde scholen Samenspel G en Samenspel K daar als één school
zijn gerekend.
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Elk cluster van scholen heeft een eigen programma met activiteiten. Een programma beslaat
ongeveer 30 lesweken, opgedeeld in twee tot vier blokken. De clusters bepalen zelf of zij twee
blokken met een langere periode aanbieden of meer blokken met kortere periodes. Tussen de
clusters verschilt het programma-aanbod van de naschoolse activiteiten, zowel naar hoeveelheid
uren als naar inhoud.
Kinderen kunnen alleen binnen hun eigen cluster deelnemen aan activiteiten. Het aanbod moet
voldoende zijn om alle kinderen te kunnen laten deelnemen. De activiteiten zijn gratis, maar
inschrijven betekent ook meedoen. Voor de kleuterleeftijd (van 2,5 jaar tot vier jaar) is er
minder behoefte voor opvang in het kader van de Brede school. In de praktijk worden vooral
kinderen bereikt van groep drie tot en met acht.
De scholen hebben zelf de verantwoordelijkheid voor het bekendmaken van de activiteiten. Om
zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken wordt ouders de mogelijkheid geboden kinderen
op verschillende manieren in te schrijven, zowel digitaal als via formulieren op school. Het
afgelopen schooljaar is een website gelanceerd voor alle clusters Brede scholen in Zuidoost.
Hierop zijn de activiteiten voor de kinderen te vinden. Komend schooljaar wordt er gestart met
de mogelijkheid in te schrijven via deze website. Opgemerkt is dat het inschrijven via de
website wel een aanlooptijd nodig zal hebben. Niet elk kind in Zuidoost heeft thuis toegang tot
internet. Er zijn ideeën om kinderen tijdens schooluren zich gezamenlijk in de klas te laten
inschrijven voor activiteiten via de website. Daarnaast zal tevens de mogelijkheid worden
gegeven in te schrijven via een op school beschikbaar formulier.
Sociale cohesie en ouderbetrokkenheid
In het Meerjarenplan worden geen concrete inspanningen genoemd die uitgevoerd zouden
moeten worden om de doelstellingen op het gebied van sociale cohesie en ouderbetrokkenheid
te behalen. De medewerker van het Stadsdeel geeft aan dat desondanks wel inspanningen op
deze terreinen worden verricht. De Brede scholen werken in clusterverband aan een gezamenlijk
aanbod talentontwikkeling voor de kinderen in de betreffende wijk. De scholen in een cluster
(een combinatie van twee tot vijf scholen) hebben een verschillende denominatie of
onderwijsaanbod, waardoor leerlingen van openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs
(bijvoorbeeld Protestants-Christelijk, Islamitisch, Hindoestaans of Evangelisch) en speciaal
basisonderwijs gezamenlijk deelnemen aan activiteiten en leren omgaan met verschillen in
achtergrond, cultuur en religie. Verder is aangenomen dat, omdat het aanbod op de Brede
scholen gratis is, kinderen uit verschillende milieus gezamenlijk de activiteiten bezoeken.
Hoewel het lastig is om op dit terrein resultaten vast te stellen, is inmiddels wel geconstateerd
dat ruzies tussen leerlingen van scholen die dicht bij elkaar liggen – een klassiek fenomeen –
volgens het Stadsdeel zijn verminderd. Tevens is de samenwerking tussen directies en teams
geïntensiveerd dankzij de ontwikkeling van de Brede school, bijvoorbeeld in de vorm van
regelmatig gezamenlijk directieoverleg,
Daarnaast ontmoeten de ouders van de kinderen elkaar via de activiteiten. Verder zijn in de
scholen ouderkamers ingericht, waar ouders met elkaar kunnen praten en waar activiteiten voor
ouders en kinderen samen of ouders alleen worden georganiseerd. Het gaat hierbij onder meer
om activiteiten op het terrein van opvoeding of activiteiten die samenhangen met taalonderwijs.
Ook worden ouders uitgenodigd voor presentaties aan het eind van een cursusblok (tien of
vijftien lessen).
Ouderbetrokkenheid in Zuidoost blijft ondanks alle gezamenlijke activiteiten een
aandachtspunt. Niet alle kinderen en ouders worden bereikt met de georganiseerde activiteiten.
In het schooljaar 2010/2011 zal door de inrichting van een planningssite Brede school beter in
kaart kunnen worden gebracht welke kinderen structureel niet worden bereikt. Aan de hand
12
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hiervan kan een plan worden opgesteld om deze kinderen en hun ouders te stimuleren te
participeren.
Brede school voortgezet onderwijs
De ontwikkeling van een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten voor het voortgezet
onderwijs (VO) is een subspeerpunt van het beleid in Stadsdeel Zuidoost. Op dit moment biedt
zowel de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer als de Scholengemeenschap Reigersbos
naschoolse activiteiten aan op het gebied van sport en cultuur.

2.4

Bereik

Voor het beleidsterrein Brede scholen zijn door de onderzoekers activiteiten voor twee clusters
geobserveerd. Het gaat hier om de clusters Gein en DE. Naast de clusters Gein en DE zijn er
nog zes andere gerealiseerde clusters namelijk: Holendrecht, Wij(k), Nellestein, Venserpolder,
Reigersbos en Kortvoort. Van alle clusters zijn registratiegegevens beschikbaar. Tevens zijn
aparte registratiegegevens ontvangen van de Shri Laksmi school die behoort tot de cluster
Venserpolder. Deze gegevens zijn in de analyses meegerekend bij Venserpolder. In de
registraties staat beschreven welke uitvoerder welke activiteit(en) aanbiedt, de frequentie van de
activiteiten, het maximaal mogelijke inschrijvingen, het aantal inschrijvingen, feitelijke
opkomst van de ingeschreven deelnemers en de opkomstpercentage van de deelnemers ten
opzicht van het maximaal mogelijke aantal deelnemers.
Tijdens de observaties is gebleken dat de geplande activiteiten, voetbal(sport) en een
eindpresentatie over alle activiteiten die zijn gehouden in het schooljaar 2009-2010, ook
daadwerkelijk plaatsvonden. De doelgroep van die activiteiten bestaat uit leerlingen van
basisscholen. Deze doelgroep is ook bereikt. Uit de registratiegegevens blijkt dat het aanbod van
activiteiten, waaronder sport, dans en theater, tussen de clusters verschilt. Het cluster Gein biedt
bijvoorbeeld ruim 30 verschillende activiteiten aan, terwijl er in Nellestein tien verschillende
activiteiten worden aangeboden. Dit verschil kan worden verklaard door het feit dat cluster
Nellestein, conform de het Meerjarenplan, pas in de loop van het schooljaar 2009-2010
activiteiten is gaan ontwikkelen. Ook het aantal organisaties zoals Swazoom, Krater en
Muziekschool Zuidoost, die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten verschilt per
cluster. De Brede school Wij(k) betrekt 25 organisaties bij de uitvoering van de activiteiten,
terwijl dit er bij het cluster Reigersbos zeven zijn. Het beoogde aantal activiteiten dat heeft
moeten plaatsvinden ligt per cluster tussen de 60 en 1.047, met een gemiddelde van 407
activiteiten (tabel 2.2). De registratiegegevens tonen aan dat over het algemeen alle activiteiten
doorgang vinden. Verder blijkt uit tabel 2.2 dat de inschrijvingspercentages (het percentage
inschrijvingen van het maximaal aantal mogelijke inschrijvingen) van de clusters hoog is. De
inschrijvingspercentages komen enkele keren boven de 100% uit6. Het gemiddelde
inschrijvingspercentage is 103%.
Het aantal inschrijvingen bij Venserpolder (inclusief Shri Laksmi) is met 78% laag in
vergelijking met de andere Brede scholen. De medewerker van het Stadsdeel geeft aan dat
Venserpolder is uitgegroeid van een gemiddelde wijk tot een aandachtsgebied met veel gezinnen
met een laag sociaal-economische situatie. Veel kinderen in deze wijk krijgen van huis uit
weinig begeleiding, waardoor ook minder toezicht is op het bezoeken van een activiteit. Omdat
juist voor deze kinderen het aanbod belangrijk is, is het afgelopen jaar binnen de Brede scholen
geïnvesteerd in interne coördinatie die toeziet op deelname.

6

Waarschijnlijk laat men meer jongeren inschrijven dan mogelijk is met de ervaring dat niet iedereen
komt opdagen die zich ingeschreven heeft.
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Tabel 2.2
Cluster

Capaciteit en aantal inschrijvingen van de clusters (Brede scholen) in aantallen en
percentages, eerste kwartaal 20107
(Beoogd) aantal
activiteiten

Totale capaciteit

Aantal inschrijvingen

Inschrijvingspercentage

Gein

630

5.830

5.870

101

D/E

433

5.939

5.660

95

Niet beschikbaar

-

Holendrecht

8

70

Niet beschikbaar

1.047

6.032

7.948

132

Nellestein

60

1.050

1.080

103

Venserpolder

584

4.249

3.315

78

Reigersbos

258

1.260

1.060

84

Kortvoort

580

3.970

4.310

109

3.662

28.330

29.243

103

Wij(k)

Totaal

Tabel 2.3 toont de daadwerkelijk opkomst in vergelijking met het aantal ingeschreven
deelnemers en de capaciteit. Gemiddeld komt 73% van de leerlingen opdagen bij de activiteit
waarvoor zij zich hebben ingeschreven. De opkomst komt daarmee uit op gemiddeld 75% van
de totale capaciteit. De opkomst is bij Wij(k) met 97% het grootste, wat met name te wijten is
aan het grote aantal overinschrijvingen bij activiteiten van deze Brede School. Het cluster
Kortvoort heeft met een opkomst van 60% het laagste opkomstpercentage van alle clusters.
Tabel 2.3
Cluster

Aantal inschrijvingen en opkomst van de clusters (Brede scholen) in aantallen en
percentages, eerste kwartaal 2010
Totale capaciteit

Aantal
inschrijvingen

Opkomst

Opkomst als
percentage van
aantal
inschrijvingen

Opkomst als
percentage van
capaciteit

Gein

5.830

5.870

4.350

74

75

D/E

5.939

5.660

4.136

73

70

Niet
beschikbaar

Niet
beschikbaar

Niet
beschikbaar

-

-

Wij(k)

6.032

7.948

5.876

74

97

Nellestein

1.050

1.080

850

79

81

Venserpolder

4.249

3.315

2.703

82

63

Reigersbos

1.260

1.060

800

75

63

Kortvoort

3.970

4.310

2.575

60

65

28.330

29.243

21.290

73

75

Holendrecht

Totaal

7

In het schooljaar 2009-2010 is de overstap gemaakt van handmatige registraties naar een
geautomatiseerd registratiesysteem. Gezien deze overgang kunnen de cijfers zoals weergegeven in tabel
2.2 en 2.3 op details afwijken van de daadwerkelijk aantallen.
8
Van Holendrecht zijn beperkte gegevens beschikbaar, aangezien dit cluster, conform het Meerjarenplan,
pas in de tweede helft van schooljaar 2009-2010 activiteiten is gaan ontwikkelen.
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3.

ACTIVITEITEN VOOR TIENERS EN JONGEREN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van activiteiten voor tieners en
jongeren in Zuidoost. Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het
beleid. Vervolgens wordt aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten
verricht zouden moeten worden voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie
wordt aandacht besteed aan de gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste
paragraaf komt het bereik van deze voorzieningen aan de orde.

3.1 Beleidsdoelen
Het samenstellen van een aantrekkelijk aanbod voor alle tieners en jongeren, met speciale
aandacht voor meidenwerk, vormt één van de speerpunten van de tweede programmalijn. Met
een aantrekkelijk aanbod wordt een aanbod van activiteiten bedoeld, dat aansluit bij de behoefte
en wensen van de jeugd, maar ook inspeelt op actualiteiten en trends. Naast het bieden van dit
aanbod, dient het tiener- en jongerenwerk volgens Jong Zuidoost tevens een aantoonbare
bijdrage te leveren aan vermindering van gesignaleerde jeugdoverlast door jongeren een
zinvolle vrijetijdsbesteding te geven. Ook signaleren en doorverwijzen vormt een kerntaak van
het jongerenwerk. Het gaat daarbij om snelle, adequate doorverwijzing naar lokale trajecten
voor werk, scholing en zorg.
Het beleid rondom activiteiten voor tieners en jongeren is nauw verweven met een ander
beleidsonderdeel van de tweede programmalijn, namelijk de ontwikkeling van Community
Centers. In onderstaand kader wordt het verband tussen deze terreinen toegelicht.

Activiteiten voor tieners en jongeren en de ontwikkeling van Community Centers
In Zuidoost waren acht centra voor welzijnactiviteiten, die allen waren ondergebracht bij één
uitvoeringsorganisatie. Het grootste gedeelte van de subsidie voor sociaal-cultureel werk ging naar deze
organisatie. In deze constructie was de uitvoeringsorganisatie zowel beheerder van de accommodatie als
aanbieder van activiteiten. Andere aanbieders konden bij deze organisatie accommodatieruimte
aanvragen. In deze situatie bleek het welzijnsbeleid echter onvoldoende tot haar recht te komen. In het
Accommodatieplan van Stadsdeel Zuidoost1 wordt aangegeven dat het bezettingspercentage van veel
activiteitencentra en jongerencentra buitengewoon laag was.2
Er is daarom gekozen voor het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur van de
acitiveitencentra. Er worden vier Community Centers gevormd – deels in bestaande activiteitencentra –
waarin het Stadsdeel het beheer en de programmering uitvoert. In de nieuwe constructie functioneren
meerdere aanbieders van activiteiten naast elkaar. De uitvoeringsorganisatie die tot dusverre het beheer
over de accommodatie had, verzorgt in de nieuwe constructie nog steeds het basisaanbod, maar dit
programma wordt door de gemeente aangevuld met activiteiten van andere partijen. Hierbij wordt
gewerkt met een inkoopmodel (dat nog in ontwikkeling is). Op deze wijze dient een gevarieerd en
laagdrempelig aanbod te worden samengesteld en ingespeeld te worden op de wisselende behoeften van
de jongeren.

1

Klunder, P. van de, C. Kaper, R.M. Freeke en C. van Dijk. Accommodatieplan. Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam (2009).
2
In het Accommodatieplan wordt daarbij verwezen naar de publicatie Inventarisatie Accommodatieonderzoek van Minos en Twisk uit 2004. De onderzoekers van INTRAVAL hebben niet kunnen beschikken
over deze publicatie.
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Volgens het Stadsdeel zal het beheer en de exploitatie op termijn worden overgedragen aan een
onafhankelijke organisatie. Daarbij wordt van belang geacht dat de organisatie die het gebruiksbeheer en
de programmering verzorgt, niet zelf uitvoerder van activiteiten is.

In Jong Zuidoost wordt opgemerkt dat het tienerwerk moet plaatsvinden in Community Centers.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek vinden nog niet alle activiteiten voor tieners en
jongeren plaats in de Centers. Gezien deze overgangssituatie is gekozen om in het onderzoek de
activiteiten voor tieners en jongeren die nog in de oude constructie worden uitgevoerd te
beschouwen als de realisatie van het beleidsterrein 'activiteitenaanbod voor tieners en jongeren',
terwijl de activiteiten in de Community Centers worden beschouwd als de realisatie van het
beleidsterrein 'Community Centers'.

3.2 Beoogde inspanningen
In Jong Zuidoost wordt beschreven op welke manier invulling moet worden gegeven aan het
activiteitenaanbod voor tieners en jongeren. Ten eerste dienen de welzijnsorganisaties bij het
samenstellen van een jongerenaanbod samen te werken met de jongeren: in elke
jongerenaccommmodatie dient een programmaraad van jongeren te functioneren. Daarnaast
dienen jongerenwerkers outreachend te werk te gaan om overlastgevende jongeren toe te leiden
naar activiteiten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan vermindering van jeugdoverlast.
Het tiener- en jongerenwerk dient ook een bijdrage leveren aan brede talentontwikkeling van
jongeren. Om dit te bereiken dienen de uren voor inloop te worden afgebouwd en te worden
omgezet in programma's voor talentontwikkeling en sociale competenties: cursussen,
bijeenkomsten en een overig gevarieerd laagdrempelig aanbod, ter ondersteuning van de
schoolloopbaan. Het beleid lijkt hier te balanceren tussen twee belangen, namelijk het bieden
van een laagdrempelig aanbod enerzijds en het stimuleren van talentontwikkeling anderzijds.
Ook wordt in Jong Zuidoost aangegeven dat het jongerenwerk aan bepaalde kwaliteitseisen
moet voldoen. Het gaat daarbij om eisen die consequenties hebben voor de programmering, het
beheer en de begeleiding: het jongerenwerk dient uitsluitend door professionals te worden
uitgevoerd. De kwaliteitseisen zijn voor een deel vastgelegd in de WILL-systematiek (zie
hieronder). Daarnaast beschikken de welzijnsorganisaties over competentieprofielen voor
jongerenwerkers. Op stedelijk niveau wordt, samen met de stadsdelen, gewerkt aan een kader
'Jongerenwerk Nieuwe Stijl', waarin de kwaliteitseisen opnieuw geformuleerd worden.
Subsidiesystematiek
Het ontwikkelen van een nieuwe subsidiesystematiek voor het sociaal-cultureel werk wordt in
Jong Zuidoost genoemd als één van de overkoepelende doelstellingen in de tweede
programmalijn. In deze subsidiesystematiek dient het sociaal-cultureel werk volgens een
gestandaardiseerde werkwijze gesubsidieerd te worden. Het betreft de zogenoemde WILLsystematiek, waarbij WILL staat voor Welzijn Informatie Landelijk Lokaal. Het ontwikkelen en
toepassen van deze methodiek maakt onderdeel uit van een landelijk project van het ministerie
van VWS, de VNG, de MOgroep en een groot aantal gemeenten met als doel een meer uniforme
informatievoorziening van het welzijnsbeleid te realiseren.

3.3 Gerealiseerde voorzieningen
Zoals gezegd vormt een aantrekkelijk aanbod voor alle tieners en jongeren een speerpunt van
het beleid van Jong Zuidoost. Samenwerking en afstemming met de Community Centers is
16
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hierbij een belangrijk onderdeel. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende organisaties en
voorzieningen die een rol hebben bij de uitvoering van dit beleid.
Swazoom
Een belangrijke organisatie binnen het aanbod voor tieners en jongeren is de welzijnsorganisatie
Swazoom. Swazoom organiseert activiteiten zowel voor volwassen als jeugd, met de nadruk op
jeugd. De organisatie bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE Peuterspeelzalen); de afdeling Opvoedingsondersteuning; en de afdeling Sociaal
Cultureel werk. Het sociaal cultureel werk bestaat uit kinder-, tiener-, jongeren- en
volwassenwerk. Swazoom is vooral op het gebied van tiener- en jongerenwerk betrokken bij het
aanbod aan activiteiten in Zuidoost. Binnen het tiener- en jongerenwerk is er een opdeling in
Sport en Beweging (Swazoom Moves)3, activiteiten op school waar jongeren zich voor in
moeten schrijven (School Plus), en Speciaal Meidenwerk. In opdracht van Stadsdeel Zuidoost
ontwikkelt Swazoom een concreet aanbod voor het tiener- en jongerenwerk in de Community
Centers. Het Stadsdeel Zuidoost stelt eisen betreffende de activiteiten die uitgevoerd moeten
worden door Swazoom.
Speciale aandacht voor meiden
Swazoom organiseert speciaal voor meiden activiteiten die zowel een vrije inloop kennen als
activiteiten waarvoor inschrijving is vereist. In verschillende jongerencentra is een ruimte waar
meiden kunnen samenkomen. Op de website van Swazoom is ook een speciale link waarop
activiteiten voor meiden worden aangegeven. Via deze site hebben meiden tevens inspraak op
het aanbod.
Subsidiesystematiek
Bij de subsidiëring van het aanbod van Swazoom wordt de WILL-systematiek als
ontwikkeltraject toegepast. Zoals hierboven beschreven is de WILL-systematiek een
subsidiemethode waarin het sociaal-cultureel werk volgens een gestandaardiseerde werkwijze
gesubsidieerd wordt. In het kader van de eerste fase van dit ontwikkeltraject heeft Swazoom in
2010 een projectenboek en een productenbegroting opgesteld conform deze methodiek. Op
basis van de resultaten van deze eerste fase zal in 2011 de tweede fase worden uitgevoerd,
waarbij aan de hand van het verkregen inzicht in de begroting versus de activiteiten gestuurd zal
worden op kwaliteit en productiviteit. Het gebruik van de WILL-systematiek vormt onderdeel
van de ontwikkeling in het Stadsdeel om steeds meer resultaatgericht te werken. In dit kader
zullen, naast Swazoom, ook andere grote subsidiepartners conform de WILL-systematiek gaan
werken.
No Limit
No Limit is een jongerencultuurhuis bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die hun
talenten op het gebied van cultuur, dans en theater onder begeleiding verder willen ontwikkelen.
Het jongerencentrum heeft een stedelijke functie: naast jongeren uit Zuidoost kunnen ook
jongeren uit de rest van Amsterdam deelnemen aan de activiteiten in No Limit. Dagelijks
worden vanaf 16.00 uur activiteiten georganiseerd, waaronder dans, zang, muziek, theater en
debat. Hiervoor moeten jongeren zich inschrijven. Per kwartaal programmeren verschillende
aanbieders workshops, cursussen en opleidingen. Daarnaast bestaat het aanbod elk kwartaal uit
overige activiteiten, zoals optredens en evenementen. Een deel van het aanbod wordt
gesubsidieerd door het Stadsdeel. Daarnaast worden ook activiteiten aangeboden door
particulieren waarvoor deelnemers moeten betalen.
3

Vanaf 2011 zal het onderdeel sport en bewegen niet meer door Swazoom worden uitgevoerd, maar
worden ondergebracht bij Sportbuurtwerk en onderdeel zijn het programma van de Community Centers.
Hiermee wordt gestreefd naar een verdere professionalisering en een groter bereik van sportactiviteiten
onder kinderen, tieners, jongeren en volwassenen.
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Programmaraden
In de beleidsstukken wordt aangegeven dat welzijnsorganisaties bij het samenstellen van een
jongerenaanbod dienen samen te werken met de jongeren door middel van een programmaraad.
In de praktijk wordt dit nog niet gerealiseerd. De medewerkers van het Stadsdeel geven aan dat
hierover weliswaar afspraken zijn gemaakt met het tiener- en jongerenwerk, naar dat het
realiseren van een jongerenraad in de praktijk een lastige opgave blijkt te zijn. Tieners en
jongeren willen zich vaak niet committeren aan langdurige verplichtingen. De tieners- en
jongerenraden die er zijn, hebben geen vaste leden en geen vergaderstructuur. Het meedenken
en meepraten gebeurt veelal incidenteel. Door één van de beleidsmedewerkers wordt
aangegeven dat de komende maanden een methodiek zal worden ontwikkeld voor het inzetten
van meer structurele programmaraden, waarbij mogelijk een combinatie zal worden gemaakt
met de al bestaande Jongeren Adviesraad Zuidoost (JARZO, zie ook hoofdstuk 8). Ook moet
het jongerenwerk jongeren blijvend stimuleren mee te denken over het aanbod.

3.4 Bereik
In Amsterdam Zuidoost zijn 13 activiteiten (onder andere Customizing, Vocal project, Kaseko,
Judo, Kickboksen, Sport en spel, Chillzone en Knutselen en Computeren) voor tieners en
jongeren bezocht op diverse plaatsen (onder andere in Holendrecht, Daalwijkdreef en Hofgeest).
Daarnaast zijn hierover registratiegegevens beschikbaar.
Negen van de 13 bezochte activiteiten hebben daadwerkelijk plaatsgevonden. De andere vier
activiteiten gingen om uiteenlopende redenen niet door. Bij de activiteit Judo in Hofgeest zijn er
op het moment van observeren geen jongeren en begeleider(s) aanwezig. Een medewerker van
Hofgeest laat weten dat de begeleider van het judo is weggegaan omdat er geen jongeren
aanwezig waren. Ook bij een andere activiteit (speeltuin Kraaienest) blijkt geen
begeleider/beheerder aanwezig. Bij deze activiteit hebben de aanwezige jongeren wel in de
(openbare) speeltuin kunnen spelen. De twee overige activiteiten (Swazoom moves en
Marching band) gaan zonder reden niet door of het staat niet juist aangegeven in het
programmaboek.
Bij de activiteiten die wel hebben plaatsgevonden (onder andere Customizing, Crea kidsclub,
Vocal project, Knutselen en Computeren) is bij het merendeel meestal de beoogde doelgroep
bereikt. Bij één activiteit (Kickboksen), waarbij de beoogde doelgroep bestaat uit jongeren,
heeft de begeleider in overleg met zijn leidinggevende de doelgroep uitgebreid naar alle
personen die interesse hebben in kickboksen. Bij deze activiteit waren meiden en jongens van
allerlei etniciteiten aanwezig, maar ook ouderen. Diverse geïnterviewden zijn van mening dat
sport een goede manier is om jongeren deel te laten nemen aan activiteiten. De jongeren barsten
van de energie en willen deze graag kwijt. De sportactiviteiten zoals kickboksen en voetballen
worden door veel jongeren bezocht. Bij het kickboksen zijn meer jongeren aanwezig dan de
beleidsdoelstelling aangeeft. Het kickboksen bereikt ook een bredere doelgroep dan alleen
jongeren. Het brede bereik onder een groot aantal etniciteiten en verschillende leeftijdsgroepen
maakt het kickboksen tot een groot succes volgens de begeleider. Door de sport leren de
wijkbewoners elkaar beter kennen en begrijpen. Cultuurverschillen doen er tijdens het boksen
niet toe.
Voor één activiteit (Customizing; maken van kleding) geldt dat de begeleidster niet precies kon
aangeven welke doelgroep met deze activiteit is beoogd. Bij de overige bezochte activiteiten die
doorgang gevonden hebben blijkt de beoogde doelgroep van jongeren aanwezig te zijn.
Via de betrokken ambtenaar van de gemeente zijn registratiegegevens verkregen van
deelnemersaantallen bij de activiteiten van Swazoom in de eerste helft van 2010. Op basis van
deze registratiegegevens lijkt het er op dat het aantal jongeren dat op deze activiteiten wordt
18
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verwacht ook is gerealiseerd. Bij veel activiteiten zijn deelnemersaantallen enigszins hoger dan
50% van het beoogde aantal (tabel 3.1).4 Alleen bij de voorzieningen Jongerenwerk Holendrecht
(gesloten van maart tot medio juni) en Vakantieactiviteiten blijven de frequenties van de
activiteiten achter bij de beoogde aantallen (cijfers van de zomervakantie zijn nog niet
meegenomen). Het blijkt dat sommige activiteiten (spel en beweging en School plus) bijna drie
keer zoveel deelnemers hebben getrokken in een half jaar dan verwacht. Ook de voorzieningen
huiswerkbegeleiding, jongerenwerk K-City/Bonte Kraai en het meidenwerkt hebben veel meer
deelnemers aan deelgenomen dan verwacht (twee keer zoveel). Het hoge aantal gerealiseerde
deelnemers bij huiswerkbegeleiding is mogelijk deels te wijten aan het het feit dat
huiswerkbegeleiding voor veel leerlingen pas in beeld komt in de tweede helft van het
schooljaar, wat overeenkomt met de eerste helft van het kalenderjaar. Ook vallen de
vakantiemaanden juli en augustus in de tweede helft van het kalenderjaar, waardoor de
deelname aan huiswerkbegeleiding in de eerste helft van het kalenderjaar logischerwijs hoger is
dan in de tweede helft van het jaar.
De registratiegegevens vertonen een positiever beeld dan uit de observaties naar voren is
gekomen: de doorgang van activiteiten was tijdens de observaties veelal lager dan de registraties
doen vermoeden. De betrokken ambtenaren van het Stadsdeel geven aan dat zij zich afvragen of
de cijfers van Swazoom wel 100% betrouwbaar zijn. Al enkele jaren geleden is door het
Stadsdeel geconstateerd dat goede registraties bij Swazoom ontbreken. Er is ruim twee jaar
geleden een traject ingezet om de kwaliteit van de cijfers te verbeteren. Ondanks het feit dat het
bij de voor het onderzoek aangeleverde registraties gaat om cijfers over 2010, waarbij verwacht
mag worden dat het verbetertraject inmiddels tot daadwerkelijke verbeteringen van de
registraties heeft geleid, wordt door de betrokken ambtenaren opgemerkt dat de registraties van
deelnemers aan activiteiten een vertekend beeld kunnen geven. Het daadwerkelijk gerealiseerde
aantal deelnemers bij de activiteiten van Swazoom kan dan ook afwijken van het hier geschetste
beeld.
Tabel 3.1 Aanbod sociaal cultureel werk in Stadsdeel Zuidoost en bezoekersaantallen in 2010
Aanbod

Planning op jaarbasis
frequentie

Gerealiseerd
(januari-juni )

% gerealiseerde
activiteiten (na half jaar)

deelnemers frequentie deelnemers frequentie

deelnemers

Buurtgericht kinderwerk

456

4.560

245

4.083

54

90

Huiswerkbegeleiding

75

750

65

768

87

102

Wise Kids

80

640

40

334

50

52

Vakantieactiviteiten

180

2.096

40

599

22

29

Fort Kraaienest

312

Niet
bekend

162

Niet
bekend

52

-

Jongerenwerk CC Gein

309

2502

165

1732

53

69

Jongerenwerk
Holendrecht*

309

2502

70

1693

23

68

Jongerenwerk KCity/Bonte Kraai

309

2502

174

2713

56

108

Jongerenwerk Hofgeest

317

2902

179

2264

56

78

No Limit

564

3486

293

2791

52

80

Meidenwerk

372

816

163

864

44

106

Spel en Beweging

450

3600

266

5320

59

148

School Plus**

100

800

132

1116

132

140

* gesloten van maart tot medio juni; ** gestopt per 1 juli
4

Tabel 3.1 betreft cijfers over een half jaar. De frequenties dienen daarom rond de 50% te liggen.
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Knelpunten
Er zijn enkele activiteiten voor jongeren die goed worden bezocht, maar waarbij het Stadsdeel
ingrijpt omdat het maximum aantal activiteiten is bereikt. Dit zou het geval zijn bij
sportactiviteiten en bij het knutselen in Anansi. De sportactiviteiten mogen bijvoorbeeld maar
tien keer georganiseerd worden in een bepaalde periode. De 11e en 12e sportactiviteit (die wel
in het programmaboek staan) kunnen hierdoor niet doorgaan.
Kinderen moeten ook van relatief ver komen om bij Anansi te geraken. Zij komen vaak te voet,
omdat veel jongeren niet beschikken over een fiets en openbaar vervoer voor hen te duur is.
Anansi is één van de jongerencentra die als gevolg van de centralisering van de Community
Centra in de toekomst wordt gesloten.
Een aantal uitvoerenden en begeleiders merkt op dat het gebruikelijk is dat jongeren hun
kleinere broertje of zusje meenemen naar activiteiten. Dit kan problematisch zijn, omdat zij niet
tot de doelgroep van de activiteit behoren en omdat er op dat moment ook niet altijd een
activiteit voor hen is. Hiervoor is niet altijd een oplossing voorhanden, waardoor jonge kinderen
aanwezig zijn bij activiteiten die niet voor hen bestemd zijn. Programmering voor meerdere
leeftijdscategorieën tegelijkertijd kan hiervoor een oplossing zijn.
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4.

COMMUNITY CENTERS

In

dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van Community Centers in
Zuidoost. Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het beleid.
Vervolgens wordt aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht
zouden moeten worden voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie wordt
aandacht besteed aan de gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste
paragraaf komt het bereik van deze voorzieningen aan de orde.

4.1 Beleidsdoelen
Zoals beschreven in het hoofdstuk 3 (Activiteiten voor tieners en jongeren) is de vorming van
Community Centers (CC's) een belangrijke ontwikkeling voor het jeugd- en jongerenbeleid in
Zuidoost. De plannen voor de ontwikkeling van deze CC's zijn uitgewerkt in het
Accommodatieplan uit 2009.1 In dit plan wordt aangegeven dat het concept van de CC's past bij
de wens om de civil society te versterken. Het dagelijks bestuur is van mening dat de
leefbaarheid van de directe woonomgeving gebaat is bij accommodaties voor iedereen, waar
samenhang en betrokkenheid wordt gekweekt. Er worden vier redenen genoemd voor het
omvormen van de buuurtcentra naar de CC's, namelijk:
• het bevorderen van het gebruik van dezelfde accommodaties door alle doelgroepen
• het bevorderen van multifunctioneel gebruik van accommodaties
• het verhogen van de bezettingsgraad in vergelijking met de huidige buurcentra
• het vergroten van de aantrekkelijkheid van de accommodaties
In de interviews met betrokken beleidsmakers wordt, in aanvulling hierop, aangegeven dat de
vorming van de CC's moet bijdragen aan het ontwikkelen van een laagdrempelig en
toegankelijk aanbod.

4.2 Beoogde inspanningen
In het Accommodatieplan 2009 wordt aangegeven op welke wijze invulling dient te worden
gegeven aan het opzetten van de CC's en hoe dit zou moeten leiden tot het bereiken van de
beoogde doelstellingen. Er worden daarbij zes belangrijke kenmerken genoemd van de CC's,
namelijk:
• aanbod gericht op ontmoeting, met participatie en integratie als achterliggend doel
• gericht op een breed en divers publiek
• neutrale en open uitstraling
• ruime openstellingsuren
• een minimaal kostendekkende huur
• multifunctionele en flexibele ruimten
• scheiding van programma-uitvoering en beheer
• beheer en exploitatie door een onafhankelijke organisaties
In het Accommodatieplan wordt opgemerkt dat dat het Stadsdeel met de CC's de
bezettingsgraad van de accommodaties wil optimaliseren, om op die manier de middelen (geld
1
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en grond) van het Stadsdeel optimaal in te zetten. Daarnaast dienen de CC's het buurtgericht
werk te ondersteunen in die delen van Zuidoost met een matige sociaaleconomische structuur.
De CC's kunnen daar een impuls geven aan de maatschappelijk ontwikkelingen van deze
omgeving. De CC's worden gelokaliseerd in Gein, Venserpolder, Holendrecht en de Bijlmer.
Ook wordt in het Accommodatieplan aangegeven dat aandacht voor participatie en integratie
van belang is. Door mensen van uiteenlopende groepen in de CC's niet langer ieder afzonderlijk
te faciliteren, maar deze groepen juist met elkaar in contact te brengen kunnen de CC's een
bijdrage leveren aan de participatie en integratie in Zuidoost. Tot slot wordt opgemerkt dat
uitstraling belangrijk is. De accommodaties dienen eigentijds, kwalitatief hoogwaardig te zijn en
aantrekkelijk te zijn voor een breed publiek. Het realiseren van participatie en integratie en het
bieden van accommodaties die aantrekkelijk zijn voor een breed publiek zal, gezien het
gemeleerde publiek, in de praktijk moeilijk zijn. Het is de vraag of de verschillende
doelgroepen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, die gebruik maken van de CC's
daadwerkelijk contact zullen leggen wanneer er voor deze groepen gelijktijdig activiteiten
plaatsvinden in verschillende ruimten van de CC's.
Om bovenstaande te realiseren worden in het Accommodatieplan een aantal concrete acties
beschreven, namelijk: het verbouwen van het activiteitencentrum Gein tot een CC; de sloop van
het activiteitencentrum Anansi en de nieuwbouw van een CC in Venserpolder; nieuwbouw van
een CC in Holendrecht; en de sloop van het activiteitencentrum De Bonte Kraai en vervangende
nieuwbouw van een CC.

4.3 Gerealiseerde voorzieningen
Op dit moment zijn er twee van de uiteindelijk vier beoogde Community Centers open en wordt
er een programma aangeboden. Gein CC is geopend op 28 februari 2010 en Holendrecht CC op
16 juni 2010. De bedoeling is dat voor eind 2010 het derde Community Center De Bonte Kraai
programmatisch wordt geopend. Het vierde centrum zal in 2011 van start gaan. Eén van de
doelstellingen van de CC's is de bezettingsgraad op 65% te krijgen. De programmeur van het
Stadsdeel houdt bij in hoeverre activiteiten georganiseerd en bezocht worden. De programmeur
heeft aangegeven dat er dagen zijn waarop alle ruimtes in Gein CC volledig bezet zijn.
Een andere doelstelling is het bevorderen van een multifunctioneel gebruik van de ruimtes.
Zoals eerder is opgemerkt hebben jongeren de mogelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien.
Jongeren kunnen een plan indienen waarin onder meer staat wat voor activiteit ze willen
aanbieden voor wie en welke gedachte daarachter schuilgaat. De initiatieven krijgen voor ten
minste een maand plaats aangeboden in het CC. Wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning
en coaching dan wordt dat door het center georganiseerd. Slaat de activiteit aan en levert het een
bijdrage aan de wijk, dan is er mogelijkheid tot langere ondersteuning. Als blijkt dat een
activiteit niet werkt, wordt deze stopgezet en een alternatief bedacht.
Holendrecht
In verband met een incident in het Community Center Holendrecht is deze om veiligheidsredenen een
aantal maanden gesloten geweest. Vanaf maandag 8 maart 2010 is heeft het toenmalige jongerencentrum
Royal aan het Holendrechtplein in Amsterdam Zuidoost haar deuren gesloten. Dit besluit is genomen in
overleg met burgemeester Cohen, welzijnsorganisatie Swazoom en Stadsdeel Zuidoost naar aanleiding
van verschillende incidenten die de voorafgaande maanden in het jongerencentrum hebben
plaatsgevonden. De maatregelen die waren genomen, bleken niet het gewenste resultaat te hebben.
Daarom hebben de partijen besloten dat in het kader van de veiligheid een onwerkbare situatie is
ontstaan. In Royal kwamen volgens het Stadsdeel jongeren met ernstige gedragsproblemen waarop het
reguliere sociaal-cultureel werk geen antwoord heeft. Na de incidenten realiseren alle partijen zich dat
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ook voor deze jongeren in Holendrecht een plek moet zijn. Daarom is het activiteitencentrum
Holendrecht versneld aangepakt en omgevormd tot een Community Center.
Op woensdag 16 juni 2010 is Holendrecht Community Center gestart met een breed programma. Er
wordt gewerkt aan een aanpak die zich in het bijzonder richt op de groep zorgwekkende jongeren die een
extra zorgvraag heeft. Hiervoor wordt binnen het Stadsdeel de samenwerking gezocht met Jeugd en
Veiligheid en met de Reclassering.

Activiteiten
Het gebruiksbeheer en de programmering wordt momenteel door het Stadsdeel verzorgd. De
activiteiten worden door diverse instellingen uitgevoerd, waarbij Swazoom het basisaanbod
verzorgt. In het Accommodatieplan2 is aangegeven dat uiteindelijk het beheer en de organisatie
wellicht verzorgd kan worden door een andere, onafhankelijke instelling. De Community
Centers zijn zeven dagen per week geopend, in het weekend op vrijdag en zaterdag tot 24.00
uur. Het aanbod voor jongeren start doorgaans rond een uur of vier 's middags. Voor de jongeren
is er vrijwel dagelijks vanaf 18.00 uur de gelegenheid tot vrije inloop. Daarnaast worden er
dagelijks overige activiteiten aangeboden, zowel vrije inloop activiteiten als activiteiten
waarvoor deelnemers zich moet inschrijven, zoals het project Wisekids, Thaiboxen en een DJworkshop.
Subsidiëring
In de CC's worden zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde activiteiten georganiseerd. De
tweede categorie (niet-gesubsidieerde activiteiten) omvat vier typen activiteiten, namelijk:
activiteiten die gratis mogen plaatsvinden in het Community Center; activiteiten die tegen
gereduceerd tarief plaatsvinden; activiteiten tegen standaardtarief; en activiteiten tegen
commercieel tarief. Gezamenlijk dienen deze vier typen activiteiten uit de tweede categorie
kostendekkend te zijn. Om dit te realiseren worden voor iedere gratis activiteit tevens twee
betaalde activiteiten gepland. Er is hierbij dus geen sprake van gemeentelijke bijdragen. De
beleidsmedewerkers van Stadsdeel Zuidoost benadrukken dat deze activiteiten desalniettemin
wel onder Stadsdeelbeleid vallen.
Op dit moment is deelname aan vrijwel alle activiteiten in de CC's gratis, met uitzondering van
de activiteiten van het Cursusbureau van Swazoom, waarvoor deelnemers een kleine bijdrage
betalen. Op termijn zullen de CC's bij meerdere activiteiten een kleine bijdrage gaan vragen, om
de community centers blijvend te kunnen financieren, maar ook om deelnemers te verplichten
zich aan de deelname te houden als ze zich hebben opgegeven. De verwachting van de
medewerkers van het Stadsdeel is dat dit geen grote gevolgen zal hebben voor de
toegankelijkheid van de centers voor jongeren. Daarnaast zal het Stadsdeel in 2011 de
mogelijkheden onderzoeken om met een communitypas te gaan werken of aansluiting te vinden
bij de stadspas.

4.4 Bereik
In de Community Centers zijn 20 observaties verricht. Het betreft hier 12 gesubsidieerde en acht
commerciële activiteiten. In de Community Centers zijn ook registratiegegevens bijgehouden
over het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten.
Van de 12 gesubsidieerde activiteiten die zijn geobserveerd hebben negen plaatsgevonden en
drie niet. De negen activiteiten die wel plaatsvonden bereikten over het algemeen de doelgroep
die het Stadsdeel als opdracht- en subsidiegever voor ogen heeft. Bij een enkele activiteit is
2
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tijdens de observaties sprake van minder deelnemers dan mogelijk is. Volgens de begeleiders
komt dit door het warme weer tijdens de observatieperiode. Jongeren zouden dan liever buiten
spelen en sporten dan bijvoorbeeld binnen met een Playstation spelen. Daarnaast zijn bij een
observatie jongere deelnemers aangetroffen dan beoogd. Bij de activiteit Playstation spelen in
Gein CC zijn vooral kinderen onder de 12 jaar aanwezig die niet tot de doelgroep van 12-23 jaar
behoren. De begeleiders merken hierover op dat ze hen niet weigeren, maar dat ze wel weten
dat ze niet tot de doelgroep van de activiteit behoren. Als ook de jongeren worden meegerekend
die niet tot de doelgroep behoren is het aantal deelnemers hoog. Exclusief de jongeren die niet
tot de doelgroep behoren is het aantal deelnemers laag.
Van de drie activiteiten die niet hebben plaatsgevonden is van twee activiteiten geen reden
bekend. Van de derde activiteit (sportactiviteit) is gebleken dat het maximum van het aanbod
sportactiviteiten (tien) bereikt was. De 11e en 12e sportactiviteit gaan daarom niet door. Een
enkele keer is er bij een geobserveerde activiteit wel een begeleider aanwezig maar zijn er geen
jongeren. Dit is het geval geweest bij de activiteit Thaiboksen. Deze activiteit is vervangen door
een andere activiteit. De wijziging is te kort van te voren aangebracht waardoor de nieuwe
activiteit nog onvoldoende bekendheid geniet onder jongeren.
Bij de commerciële activiteiten binnen de CC's blijkt dat van de acht geobserveerde activiteiten
de helft (vier) niet is doorgegaan. Van deze vier blijkt één keer de begeleider met vakantie. Bij
de activiteit Toekomstmuziek in Holendrecht is de studio niet af, waardoor er geen muziek
gemaakt kan worden. Van de activiteiten Dansgroep NRG en Ontmoetingsactiviteiten voor
meiden weet men op de locatie (Holendrecht) niet waarom deze activiteiten niet doorgaan.
Gesuggereerd wordt dat onder jongeren onvoldoende animo is voor de activiteit.
Uit de registratiegegevens van de CC's blijkt dat de meeste activiteiten daadwerkelijk
plaatsvinden zoals staat aangekondigd op de website en in de programmaboekjes en dat ze ook
redelijk goed worden bezocht. Er zijn enkele activiteiten waar weinig belangstelling voor is.
Deze activiteiten (Hoe word ik een producer, Zumba voor meiden, Thaiboksen voor meiden,
Jam session en Rap workshop) worden niet of nauwelijks bezocht. De activiteit Jam session is
tien weken georganiseerd, waarbij één keer een jongere heeft deelgenomen. Het lijkt erop dat
deze activiteit, ondanks dat er geen animo voor is, toch op het programma is blijven staan. Ook
aan de activiteiten Zumba voor meiden en Thaiboksen voor meiden heeft volgens de
registratiegegevens nooit iemand deelgenomen (respectievelijk vijf en vier weken lang). Deze
activiteiten zijn na enkele weken van het programma gehaald. De activiteit Bollywood heeft vijf
weken lang geen deelnemers gehad, maar in de daarop volgende vijf weken weer wel. De
deelnemers aan deze activiteit zijn voornamelijk Hindoestaanse meiden. Dit is een doelgroep
die door andere activiteiten vaak niet wordt bereikt. Het willen bereiken van deze doelgroep is
wellicht de reden dat deze activiteit ondanks een moeizame start in het programma is gebleven.
Het kan zijn dat activiteiten eerst bekendheid moeten krijgen onder jongeren voordat ze (goed)
bezocht worden.
Succesvolle activiteiten
Uit gesprekken met medewerkers van de CC's blijkt de activiteit Leendert kookclub één van de
succesvollere activiteiten te zijn. Deze activiteit trekt veel jongeren. Per keer kunnen maximaal
tien jongeren deelnemen aan de kookcursus. Tijdens de activiteit wordt voor een grote groep
(andere) kinderen gekookt. Zij kunnen deze maaltijd gratis consumeren. Het gratis eten trekt
volgens geïnterviewden veel jongeren naar Gein CC. Deze jongeren blijven na deze activiteit
vaak hangen, waardoor zij vervolgens deelnemen aan andere activiteiten die in Gein CC worden
georganiseerd.
Een ander voorbeeld van een succesvolle activiteit is Wise Kids dat al sinds 1997 bestaat. Het
project heeft de Nationale Jeugdprijs gewonnen waardoor radioapparatuur kon worden
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aangeschaft. Vanaf 2000 is gestart met het maken van televisieprogramma's. In 2005 is Wise
Kids TV genomineerd als beste nieuwkomer op de Amsterdamse televisiezender Salto. In 2007
is Wise Kids genomineerd als beste televisieprogramma. De activiteit, waarbij jongeren leren
over het maken van radio, film en internetreportages, zorgt er niet alleen voor dat de deelnemers
technische kennis opdoen over het maken van reportages en het schrijven van teksten, maar met
name wordt ook het ontwikkelen van sociale competenties van belang geacht. Jongeren moeten
tijdens het maken van radio en film met elkaar overleggen, elkaar overtuigen, besluiten nemen,
concessies doen en elkaars meningen leren accepteren.
Communicatie en afstemming
Vooral in Holendrecht is de organisatie van het CC nog niet helemaal van de grond gekomen.
Holendrecht is in juni weer geopend na enkele maanden gesloten te zijn geweest vanwege
ernstige incidenten en kampt nog met de naweeën hiervan. Voorbeelden van knelpunten in
Holendrecht zijn: een studio die nog niet af is; geruchten over asbest die ouders ervan zou
weerhouden hun kinderen naar een activiteit te sturen; en activiteiten die wel in het
programmaboek staan maar nog niet plaatsvinden. Ook wordt geklaagd over concurrentie van
andere activiteiten die gelijktijdig worden georganiseerd in de buurt van Holendrecht. Jongeren
trekken dan vaak naar één activiteit waardoor aan de andere, soms vergelijkbare activiteit
vrijwel geen jongeren deelnemen. Als voorbeeld worden de twee zomerfestivals genoemd, die
tegelijkertijd in juli plaatsvonden, namelijk een zomerfestival voor kinderen tot 12 jaar in het
Bijlmerparktheater en een zomerfestival van de jongerenacitiviteiten in Community Centers,
ook voor kinderen tot 12 jaar.
Geïnterviewden zijn van mening dat meer jongeren kunnen worden bereikt wanneer de
promotie-inspanningen voor de activiteiten worden verbreed of meer gericht zijn op de beoogde
doelgroep. Over Zwangerschapscursussen voor tienermoeders wordt bijvoorbeeld opgemerkt
dat contact moet worden gelegd met jeugdzorg. Zij komen vaak met tienermoeders in contact en
kunnen de aanstaande moeders doorverwijzen. Volgens betrokkenen dienen ook andere
instanties die met tienermoeders in aanraking komen over de zwangerschapscursus te worden
geïnformeerd. Een vergelijkbare opmerkingen wordt gemaakt door de begeleider bij het
schaken. Op scholen wordt volgens de begeleider te weinig promotie gemaakt voor deze
activiteit.
Doelgroepbereik jongeren 12+
Het blijkt in de praktijk lastig om jongeren ouder dan 12 jaar naar de CC's te krijgen. De meeste
jongeren moeten een grote afstand afleggen om bij een CC te komen. De jongerencentra waar
zij voorheen heen gingen liggen vaak dichter bij huis. Ook al zijn de afstanden nog steeds niet
bijzonder groot, de drempel is toch wat verhoogd, mede doordat jongeren in Zuidoost vaak geen
fiets hebben. In interviews wordt bovendien opgemerkt dat jongeren uit verschillende wijken in
sommige gevallen niet gemakkelijk met elkaar omgaan.

Community Centers
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5.

CULTURELE UITINGEN VAN JONGEREN

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van culturele uitingen van jongeren
in Zuidoost. Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het beleid.
Vervolgens wordt aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht
zouden moeten worden voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf 3 wordt
aandacht besteed aan de gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste
paragraaf komt het bereik van deze voorzieningen aan de orde.
5.1 Beleidsdoelen
De beleidskaders voor het cultuurbeleid in Zuidoost zijn vastgelegd in de Cultuurnota 20082011 Tijd voor talent uit 2008.1 In deze nota worden vier speerpunten voor het cultuurbeleid
genoemd, namelijk: het bevorderen, stimuleren en faciliteren van creatief potentieel; podia en
programmering; verankering van kunst in de openbare ruimte; en verbeteren kwaliteit cultuur en
beleid. De raakvlakken tussen het cultuurbeleid en het beleid voor jeugd- en jongeren bevinden
zich met name op het terrein van de cultuureducatie en talentontwikkeling.
Cultuureducatie
In de Cultuurnota Tijd voor talent wordt cultuureducatie als belangrijk speerpunt genoemd voor
het cultuurbeleid van het Stadsdeel. Cultuureducatie, gerelateerd aan het basisonderwijs, vormt
volgens deze notitie een belangrijke fase binnen de brede talentontwikkeling. Gezien het belang
van cultuureducatie binnen het beleidsterrein cultuur is hierover een aparte notitie samengesteld,
namelijk de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011, Van beleid naar praktijk2. In deze notitie
zijn de visie en ambitie van het Stadsdeel Zuidoost over de organisatie en de uitvoering van
cultuureducatie verder uitgewerkt.
In de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-20113 wordt aangegeven dat cultuureducatie als doel
heeft om jongeren actief kennis te laten maken met cultuur, toegespitst op de culturele
omgeving waarin deze kinderen opgroeien en aangepast aan de opnamecapaciteit van leerlingen
in de verschillend leeftijdsgroepen. In het Advies Commissie Infrastructuur Cultuureducatie van
van Boonzajer Fleas4 uit 2005, waarnaar in de beleidsnotitie wordt verwezen, wordt aangegeven
dat cultuureducatie, naast deze primaire doelstelling, ook enkele neveneffecten heeft. Ten eerste
kan cultuureducatie leiden tot het verbeteren van cognitieve en sociaal-emotionele competenties
van de leerlingen en het verbeteren van het omgangsklimaat in de klas en de school. Het
positieve effect van cultuureducatie op deze terreinen is volgens Boonzajer Flaes door
onderzoek aangetoond.5 Daarnaast zijn er sociaal-maatschappelijk aspecten, waaronder
inburgeringseffecten, sociale cohesie en openheid voor culturele verschillen, die kunnen
optreden als positief neveneffect van cultuureducatie.

1

Tijd voor talent. Cultuurnota 2008-2011. Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost (2008).
Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011. Van beleid naar praktijk. Stadsdeel Zuidoost, Sector
Maatschappelijke Ontwikkeling (2008).
3
Deze doelstelling, zoals opgenomen in de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011 is afkomstig uit:
Boonzajer Flaes, R.M. Advies Commissie Infrastructuur cultuureducatie. Advies en Ontwikkeling (2005).
4
Boonzaijer Flaes, R.M., Advies Commissie Infrastructuur Cultuureducatie. Advies en ontwikkeling
(2005).
5
Verwijzingen naar literatuur waaruit dit effect zou moeten blijken ontbreken.
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Doorstroming van talent
Cultuureducatie vormt in feite de eerste fase van talentontwikkeling, namelijk de kennismaking
met cultuur. Daaropvolgend is ook het bieden van de mogelijkheid voor het doorstromen van
talent een speerpunt van het cultuurbeleid voor jongeren. Het gaat daarbij om het bevorderen,
stimuleren en faciliteren van het ontwikkelen van creatief potentieel door onder meer het bieden
van voldoende programmering voor jongeren, een laagdrempelig aanbod voor jeugd en
jongeren en het kunnen doorleiden van (jong) talent naar podia. Aan gevorderd talent dient de
mogelijkheid te worden geboden zich te ontwikkelen in de richting van arbeidsmarkt en
kunstvakonderwijs.
De doorstroming van talent wordt in de Nota 'Tijd voor Talent' inzichtelijk gemaakt aan de hand
van een doorstroomschema. Dit schema kent vier fasen. In de eerste fase staat het ontdekken
van kwaliteiten en het herkennen van talent centraal. Deze fase vindt voornamelijk plaats in een
laagdrempelige omgeving, zoals het onderwijs en buurtcentra. Cultuureducatie vormt een
belangrijke onderdeel van deze eerste fase. Als eenmaal duidelijk is waar interesses en talenten
liggen, kan in de tweede fase worden overgegaan tot een verdere verdieping. Dit gebeurt op
Brede scholen en op locaties en door organisaties die specifiek hiervoor bedoeld zijn. Deze
organisaties dienen gespecialiseerd te zijn in het verder bekwamen van leerlingen. In fase drie
vindt professionalisering van talent plaats. In deze fase moet de mogelijkheid worden geboden
op professioneel niveau in een discipline te werk te gaan. Het stimuleren van creatief
ondernemerschap en professionalisering, netwerkvorming en het bieden van een podium aan
talent vormen hierbij belangrijke aspecten. In samenwerking met andere sectoren en corporaties
wordt ook ingezet op het faciliteren van creatieve broedplaatsen en betaalbare ruimten voor
beginnende cultureel ondernemers. In de vierde fase staat het doorgeven van talent centraal door
professionals en talent uit Zuidoost in te zetten als ambassadeur en rolmodellen. Zij kunnen
jongeren stimuleren en kunnen een positief effect hebben op het imago van Zuidoost.
In de Nota wordt opgemerkt dat, ondanks ontwikkelingen op dit terrein, de doorstroming van
talent in Zuidoost nog te beperkt en onsamenhangend georganiseerd is. Er moet, zo wordt
aangegeven in de nota Tijd voor Talent, minder nadruk liggen op het projectmatige ad hoc
karakter van het bestaande aanbod aan activiteiten en meer op langdurige projecten en
structurele activiteiten en aanbod. Door de medewerker van het Stadsdeel wordt aangegeven dat
in 2009 is gestart met het opstellen van prestatie-eisen en kerntaken van aanbieder(s), waardoor
op dit punt volgens hen al veel verbetering is geboekt.
Creatieve Industrie
In 2007 is in Zuidoost het stimuleringsprogramma Creatieve Industrie gestart. Dit programma
sluit met name aan bij de derde fase van de talentdoorstroming, namelijk de professionalisering
van talent. Uit het stimuleringsprogramma is het project 'Creatieve coalitie: netwerkvorming
creatieve industrie Zuidoost' voortgekomen. Onderdeel van dit project vormt onderzoek van de
de LAgroup naar de creatieve bedrijvigheid in Zuidoost. Volgens de LAgroup is er in Zuidoost
veel talent. Dit talent breekt nog onvoldoende door, omdat het vaak ontbreekt aan
organisatievermogen.6 De hoofddoelstelling van het project 'Creatieve coalitie: netwerkvorming
creatieve industrie Zuidoost' is dan ook het tot stand brengen van een betere samenwerking en
coördinatie binnen de creatieve sector het stimuleren van de ontwikkeling van de creatieve
industrie.
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Creatief Zuidoost in kaart, Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de creatieve bedrijvigheid in
Amsterdam Zuidoost, LAgroup, Leisure & Arts Consulting, 2007.
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5.2 Beoogde inspanningen
Cultuureducatie en doorstroming van talent zijn belangrijke speerpunten van het cultuurbeleid
in Amsterdam Zuidoost. In deze paragraaf wordt ingegaan op de inspanningen die dienen te
leiden tot het bereiken van de beoogde doelstellingen op deze terreinen.
Cultuureduatie
In de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011 worden twee categorieën aandachtspunten
onderscheiden op het gebied van cultuureducatie, namelijk organisatorische en inhoudelijk
aandachtspunten.
Organisatorische aandachtspunten
In de Beleidsnotitie Cultuureducatie van Stadsdeel Zuidoost is aangegeven dat goede
coördinatie en deskundig advies een belangrijke randvoorwaarde vormt voor het realiseren van
effectieve samenwerking tussen de culturele instellingen en scholen. Voor het ontwikkelen van
een passend en doorgaand aanbod (één van de inhoudelijke doelstellingen) is deze afstemming
doorslaggevend. Het Stadsdeel dient deze regierol (tijdelijk) op zich te nemen, om een situatie
te creëren waarin de culturele instellingen elkaar kunnen vinden en samen vorm kunnen geven
aan cultuureducatie. Hiervoor dient het Coördinatiepunt Cultuureducatie Zuidoost te worden
opgericht. Daarnaast wordt in de Beleidsnotitie aangegeven dat een Adviesgroep
Cultuureducatie Zuidoost in het leven zou worden geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers
uit het onderwijs en de culturele instellingen. De beleidsmedewerker van het Stadsdeel heeft
aangegeven dat inmiddels is besloten om deze Adviesgroep niet in te stellen, om de vorming
van extra communicatielagen te beperken. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en
instellingen is al ingebed in de vorming van het Coördinatiepunt. Tot slot zal in een periodiek te
verschijnen nieuwsbrief aan scholen en aanbieders informatie worden verstrekt over de
landelijke, stedelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie. Ook dient, zo
wordt opgemerkt in de beleidsnotitie Cultuureducatie, een brochure te worden gemaakt waarin
het cultuureducatie aanbod van de professionele culturele organisaties in Zuidoost staat
vermeld.
Inhoudelijke aandachtspunten
De inhoudelijke aandachtspunten in het beleid rond cultuureducatie betreffen het zorgen voor
continuïteit en het waarborgen van samenhang en kwaliteit. Beide onderdelen worden hieronder
nader toegelicht.
– Continuïteit
In de Beleidsnotitie Cultuureducatie is aangegeven dat de effectiviteit van cultuureducatie
volgens deskundigen direct verbonden is met de continuïteit van het programma. Door de
continuïteit in de opzet ontstaat steeds meer verankering van de culturele activiteiten.
Doorgaande leerlijnen zijn daarom de belangrijkste kenmerken van de cultuureducatieve
programma's. De doorgaande leerlijn wordt gedefinieerd als continuïteit in het binnenschoolse
programma en de verbinding tussen het binnenschoolse, het brede schoolse en het
buitenschoolse programma. Leerlingen komen via het binnenschoolse curriculum en de
laagdrempelige brede schoolactiviteiten in aanraking met diverse kunst en cultuurdisciplines.
Leerlingen die zich verder willen bekwamen, zullen worden doorverwezen naar de culturele
instellingen voor het buitenschoolse aanbod. Culturele instellingen en individuele kunstenaars
hebben een belangrijke taak gekregen bij het verder begeleiden van geïnteresseerde of
getalenteerde leerlingen. Dit betekent dat er een netwerk dient te ontstaan van culturele
instellingen die de doorstroom van talent waarborgen. Ook dienen relaties te worden gelegd met
aanbieders buiten het Stadsdeel, het kunstvakonderwijs en creatieve bedrijvigheid op diverse
niveaus.
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– Samenhang en kwaliteit
In de Beleidsnotitie is beschreven dat, naast continuïteit, ook kwaliteit van het aanbod en de
uitvoering een belangrijke factor vormt voor het bereiken van de positieve effecten van
cultuureducatie. Door de partners in Zuidoost worden een aantal aspecten genoemd die hierin
een doorslaggevende rol hebben. Ten eerste wordt aansluiting bij de leef- en belevingswereld
van de kinderen van belang geacht. De kinderen moeten het gevoel krijgen dat kunst en cultuur
iets tastbaars en 'gewoons' is. Daarnaast is een actieve beleving, waarin kinderen ruimte krijgen
om zelf te zingen, tekenen, schilderen, dansen et cetera, als belangrijke factor genoemd. Als
derde element is aangegeven dat de instellingen hun aanbod dienen af te stemmen op de
behoefte en de vraag vanuit het onderwijs. Tot slot is het bieden van wijkgerichte programma's
als aandachtspunt genoemd. Het gaat daarbij om aandacht voor kunst op straat in de directe
omgeving van de kinderen.
Cultuureducatie in Jong Zuidoost
De ontwikkelpunten die in Jong Zuidoost zijn beschreven ten aanzien van cultuureducatie
sluiten grotendeels aan op de hierboven genoemde aandachtspunten. De ontwikkelpunten uit
Jong Zuidoost luiden als volgt:
• een betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs;
• de verdere ontwikkeling van een wijkgericht en herkenbaar aanbod;
• integratie van de consensusvoorzieningen (muziekluisterlessen en kunstkijkuren) in het
lokaal aanbod;
• de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn in samenwerking met de scholen en
instellingen;
• een meer samenhangende organisatie rond cultuureducatie.
Talentontwikkeling
Kinderen en jongeren kunnen via cultuureducatie en laagdrempelige activiteiten op scholen in
aanraking komen met verschillende kunstvormen en hun talent(en) ontdekken. Vervolgens dient
er voldoende aanbod te zijn om deze interesses en talenten te verdiepen, zowel binnenschools en
in de Brede School als op locaties en bij organisaties die zich richten op een bepaalde discipline
en die gespecialiseerd zijn in het verder bekwamen van leerlingen. In de nota 'Tijd voor talent' is
opgemerkt dat hierbij gedacht kan worden aan Krater Theater, Muziekcentrum Zuidoost,
Centrum voor beeldende Kunst, Circus Elleboog, No Limit, de Five O'Clock Class en de
Jeugdtheaterschool Zuidoost.
Creatieve industrie
De volgende stap in de doorstroming van talent is de professionalisering van talent. Hiervoor is
is het stimuleringsprogramma Creatieve Industrie ontwikkeld en het project 'Creatieve Coalitie:
netwerkvorming creatieve industrie Amsterdam Zuidoost' gestart. Het uitvoeringsprogramma
'Bruggen Bouwen, creatieve coalitie Zuidoost'7 omvat de concrete activiteiten die moeten
worden uitgevoerd om de doelstelling van het project – het tot stand brengen van een betere
samenwerking en coördinatie ten aanzien van de creatieve sector en daarmee intensivering van
de ontwikkeling van de creatieve industrie – te realiseren. Het Stadsdeel wil de ontwikkeling
van de creatieve industrie ondersteunen door, in samenwerking met anderen, coaching,
mentoring en stages aan te bieden en een betaalbare plek te bieden aan creatieve en culturele
bedrijfjes. Op basis van een inventarisatie van de LAgroup zijn vijf projectvoorstellen
geselecteerd, die samen invulling geven aan de Creatieve Coalitie.
• Face2face
Het project Face2face geeft creatieve talenten een platform waar zij zich kunnen tonen.
Daarnaast stimuleert het project het contact tussen talenten uit verschillende delen van
7 Bruggen Bouwen, Eindrapport Creatieve Coalitie Stadsdeel Zuidoost (2009). Stadsdeel Zuidoost.
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Zuidoost. Er zal bovendien een opdrachtgeverschapstraject worden gestart. Bedrijven
worden in dit traject actief benaderd om opdrachten te genereren. Via een netwerk aan
talentscouts en (culturele) organisaties in Zuidoost wordt het geschikte talent uit
Zuidoost bij de specifieke opdracht gezocht. Het Face2face traject kan hierbij indien
nodig ondersteuning bieden via coaching, mentoring en professionaliseringstrajecten.
MenZO
Het project MenZO geeft ondersteuning van talent naar beroep door startende
kunstenaars en creatieven samen te brengen met ervaren vakgenoten met wie ze allerlei
aspecten van het culturele en creatieve ondernemerschap kunnen bespreken.
TEAMstages
Bij het project TEAMstages worden in Zuidoost woonachtige studenten van
uiteenlopende culturele achtergronden en van diverse opleidingen in teams van circa
vijf stagiaires ondergebracht bij creatieve bedrijven in Amsterdam om een project uit te
voeren waar de bedrijven iets aan hebben.
Hybride Creatief Centrum
Een Hybride Creatief Centrum is een gebouw waar diverse functies bij elkaar kunnen
komen. Het biedt creatieve bedrijven een betaalbare werkruimte zonder langdurige
financiële verplichtingen.
Urban Lifestyle Festival
Het Urban Lifestyle Festival is een meerdaags festival in Zuidoost met een buiten- en
een binnenpodium. Het begrip urban staat in dit kader voor het verschijnsel dat de
stedelijke cultuur steeds meer zijn stempel drukt op grote groepen binnen de
jongerencultuur. Diverse muziekstijlen, dans, comedy, mode eten en drinken nemen
hierin een belangrijke plaats in.

5.3 Gerealiseerde voorzieningen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de voorzieningen die zijn gerealiseerd op het gebied van
culturele uitingen voor jongeren. Daarbij wordt om te beginnen ingegaan op de voorzieningen
op het terrein van kennismaking (onder meer via cultuureducatie) en bekwaming en verdieping.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de projecten op het gebied van de
creatieve industrie.
Kennismaking, bekwaming en verdieping
Het Stadsdeel coördineert de uitvoering van het beleid dat is gericht op activiteiten van culturele
uitingen door en voor jongeren. De regie van de uitvoering voor de doelgroep van kinderen in
het primair onderwijs ligt bij het Stadsdeel, waarvoor zij ook financieel verantwoordelijk is
(kennismakingsfase). Het gaat hierbij om naschoolse activiteiten die voor een deel binnen het
kader van de Brede school worden aangeboden (bekwaming en verdieping). De uitvoering van
het aanbod van culturele activiteiten binnen het curriculum is de verantwoordelijkheid van de
basisscholen zelf. Inhoudelijk houdt het Stadsdeel zich wel bezig met het aanbod voor jongeren
in het Voortgezet Onderwijs, maar hiervoor draagt zij geen financiële verantwoordelijkheid, die
ligt bij de gemeente Amsterdam. Er is een overlegstructuur ontwikkeld waarbinnen het
Stadsdeel met de aanbieders van activiteiten voor jeugd en jongeren in binnenschools, brede
schools en buitenschools verband (vrije tijd) afspraken maken over capaciteit en inzet. Het
Stadsdeel draagt hierbij zorg voor een doorlopend, niet overlappend aanbod en samenwerking.
Er is een Coördinatiepunt Cultuureducatie Zuidoost in oprichting. Dit coördinatiepunt zal zorg
dragen voor afstemming tussen vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie en de
informatievoorziening en ondersteuning bij de visieontwikkeling. Er is een brochure gemaakt
waarin het cultuureducatie aanbod van de professionele culturele organisaties in Zuidoost voor
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het komend schooljaar staat vermeld. Dit is onder alle scholen van Zuidoost verspreid. Bij deze
culturele instellingen kunnen scholen zich inschrijven voor verschillende educatieve projecten.
Als het coördinatiepunt is opgericht zal ook het aanbod gericht op het voortgezet onderwijs via
dit coördinatiepunt worden geregeld. Hier ligt nu geen prioriteit.
Het aanbod voor cultuureducatie en bekwaming en verdieping wordt hieronder per instelling
besproken. De onderzoekers hebben met diverse uitvoerenden van deze instellingen gesproken.
Hierbij moet worden opgemerkt dat tevens niet aan instellingen verbonden artiesten en
kunstenaars educatieve activiteiten kunnen aanbieden. Deelname hieraan vindt plaats op basis
van vraag en aanbod. Deelnemers moeten hiervoor betalen.
Bijlmer Parktheater
Er zijn een aantal partijen die binnen het in 2009 geopende Bijlmer Parktheater gevestigd zijn.
Het Stadsdeel heeft met de partijen specifieke kerntaken afgesproken. Er wordt op deze manier
een totaalpakket aan cultuureducatie en talentontwikkeling aangeboden. Het cultuurcentrum No
Limit is hierbij een samenwerkende organisatie waarmee ook een programma-afstemming
plaatsvindt.
- 5 O Clock Class/ Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Het doel van de 5 O Clock Class is om jonge, getalenteerde dansers in een korte tijd op het
auditieniveau te brengen van een hbo-kunstvakopleiding. 5 O clock Class bevindt zich op drie
niveaus van de brede talentontwikkeling, van kennismaking tot bekwaming. Er is voor drie
leeftijdscategorieën een aanbod. Voor de categorie 12-13 jaar is er een Junior Performance
Programma, voor de categorie 14-16 jaar is er een Teen Performance Programma en tot slot
voor de doelgroep 17-23 jaar een Peer Performance Programma.
- Circus Elleboog
Circus Elleboog is een van de partners van het Bijlmer Parktheater. De organisatie bevindt zich
op het snijvlak van welzijn en kunst. Circus Elleboog, dat al meer dan 60 jaar bestaat, ontvangt
subsidie van onder meer het Stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam. Het aanbod van
de activiteiten bestaat uit drie onderdelen:
• Spelen: wekelijkse activiteiten waarbij kennis wordt gemaakt met het circus;
• Trainen: jongeren werken naar een voorstelling toe;
• Voorstellingen: jongeren nemen deel aan een circusvoorstelling.
Alle circusacts worden aangeboden, onder meer ballopen, koord, acrobatiek en trapeze. In 2009
is het lustrum opgeluisterd met een rondtrekkende circustent die ook Zuidoost aandeed. Dit was
tevens bedoeld als reclame om meer jongeren te werven. De doelgroep van circus Elleboog is
breed. Zij wil een kweekvijver zijn voor stedelijk jong talent. Er is een vrije tijdsaanbod met een
open inloop om veel jongeren te bereiken en een cursus aanbod waarvoor een inschrijving is
vereist. De cursussen bestaan uit 30 lessen en zijn onderverdeeld in circus voor 6+, 8+ en 12+.
Aan het einde van de cursus nemen ze deel aan een voorstelling en kunnen ze aan ouders,
vriendjes en andere belangstellenden het resultaat laten zien. Deelnemers uit Zuidoost krijgen
korting op de prijs. Hiermee beoogt Elleboog de circusparticipatie in dit Stadsdeel te
bevorderen. Voor een gezinsinkomen lager dan 1.800 euro geldt een sterk gereduceerd tarief.
- Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTSZO)
De JTSZO organiseert een verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van dans en theater.
Er wordt een korte cursus theater maken aangeboden en wekelijkse lessen waarin kinderen
toewerken naar een eindvoorstelling. De cursussen variëren in doelgroep. Voor kinderen in de
leeftijd van tien tot twaalf is er de zogenoemde Theater Mix. Voor kinderen in de leeftijd van
zeven tot tien jaar is er de cursus Theater Basis. Theater Experience is er voor jongeren van
twaalf tot 18 jaar oud. Daarnaast is er nog een cursus Theater Musical en een cursus Theater
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Plus, beide voor de leeftijd van acht tot twaalf jaar. JTSZO verzorgt daarnaast aanbod op de
(brede) scholen.
- Krater Theater
Het Krater Theater verzorgt voor wat betreft het jongerenaanbod de programmering van het
theateraanbod van het Bijlmer Parktheater. Onder meer voor 120 voorstellingen voor jeugd,
jongeren en volwassenen, het Black Magic Woman festival, Multiple Moves (dans) events en
minimaal 40 voorstellingen van de programmering van culturele organisaties in Zuidoost.
Gedurende de zomerperiode (juli 2010) vinden er dagelijks workshops theater, circus, beeldende
kunst, muziek en dans plaats voor kinderen.
Muziekcentrum Zuidoost
Muziekcentrum Zuidoost heeft een aanbod voor jeugd en jongeren op alle drie fases van
talentonwikkeling; kennismaking, talentontwikkeling en talentbekwaming. De muziekschool
werkt nauw samen met de basisscholen in Zuidoost. Zij verzorgen binnen schooltijd
muzieklessen. Ook na schooltijd worden binnen het kader van de Brede scholen activiteiten
georganiseerd.
Een belangrijk onderdeel op het gebied van talentontwikkeling is het Leerorkest. Het leerorkest
is een op zichzelf staande activiteit, die wordt aangeboden door een aparte stichting die nauw
samenwerkt met de muziekschool. Het wordt stadsbreed gefinancierd in het kader van het
Kunstenplan. In het Leerorkest oefenen leerlingen van groep vijf tot en met acht in kleine
groepjes op één van de 14 meest gangbare muziekinstrumenten van een symfonieorkest. De
lessen worden gedurende zes weken onder schooltijd en in het eigen schoolgebouw gegeven
door professionele muzikanten. Al na een paar maanden kunnen de kinderen ook met elkaar
oefenen. Ze vormen dan een symfonieorkest, het Leerorkest, dat onder leiding staat van een
professionele dirigent.
Centrum Beeldende Kunst
Centrum Beeldende Kunst Zuidoost stimuleert het culturele klimaat in het Stadsdeel en levert een
bijdrage aan de inkomenspositie van hedendaagse beeldende kunstenaars. De rol van CBK Zuidoost
varieert van het scheppen van randvoorwaarden tot en met het zelf geven van kunstopdrachten.
Samen met kunstenaars worden presentaties en uiteenlopende projecten gepresenteerd. Speciale
aandacht gaat uit naar aankomend talent. Samen met scholen worden projecten georganiseerd om
kinderen en jongeren naar moderne kunst te laten kijken. Daarnaast wordt een lesaanbod op
maat ontwikkeld, afgestemd op specifieke onderwijsprogramma’s en interesses van leerlingen.
De kunstuitleencollectie wordt gebruikt als onderwijsmiddel. Klassen kunnen bijvoorbeeld
kunst uit de collectie lenen of zelf een tentoonstelling samenstellen in het Centrum Beeldende
Kunst.
Creatieve industrie
Voor de professionalisering van talent en het stimuleren van de creatieve industrie en
ondernemerschap is het stimuleringsprogramma Creatieve Industrie ontwikkeld en het project
'Creatieve Coalitie: netwerkvorming creatieve industrie Amsterdam Zuidoost' gestart. Op basis
van een inventarisatie van de LAgroup zijn vijf projectvoorstellen geselecteerd, die samen
invulling geven aan de Creatieve Coalitie, namelijk Face2face, Menzo, Teamstages, Hybride
Creatief Centrum en Urban Lifestyle Festival.
De projecten Face2face, Menzo en Teamstages zijn in de praktijk samengevoegd tot één
geïntegreerd programma onder de noemer Face2face. Het programma bestaat uit drie
onderdelen, namelijk: 1. het stimuleren van opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap in Zuidoost,
2. mentoring en begeleiding van startende en al meer gevorderde creatieven en 3. het bieden van
stagemogelijkheden en leertrajecten van beginnende creatieven uit Zuidoost. Inmiddels zijn er
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in het kader van dit programma al verschillende projecten gestart en gerealiseerd, waaronder
MAF Faschion Battle, ONE DAY Fashion Shop tijdens de Amsterdam International Fashion
Week in januari 2010 en een Programmapitch cultuur, waarbij 30 vertegenwoordigers van
culturele organisaties in Zuidoost hun programma voor 2010 presenteerden en mogelijkheden
voor samenwerking verkenden. Daarnaast is het opdrachtgeversschapstraject Face2face in
voorbereiding. Verwacht wordt dat dit traject december 2010 van start gaat.
Het project Hybride Creatief Centrum, waarbij een betaalbare fysieke ruimte wordt geboden aan
creatieve ondernemers, wordt uitgevoerd door woningcorporaties in samenwerking met een
beleidsmedewerker accommodatiebeleid en Bureau Broedplaatsen. De ruimtebehoefte vanuit
het veld wordt doorgegeven aan de woningcorporaties en culturele partijen worden benaderd om
deel te nemen aan de invulling.
Het Urban Lifestyle Festival is inmiddels omgedoopt tot METRO54. Het festival is bedoeld als
innovatief festival voor de creatieve industrie en urban arts & culture en heeft plaatsgevonden
op 17 juli 2010. De voorbereidingen voor 2011 zijn inmiddels gestart.
Naast bovengenoemde initiatieven is het Stadsdeel bezig met het ontwikkelen van een methode
om creatieve ondernemers ondersteuning te bieden omtrent de belastingdienst, administratie,
juridische zaken en ondernemerschap in het algemeen. Op basis van een inventarisatie van
vragen die leven onder creatieve ondernemers wordt gewerkt aan het creëren van zakelijke
ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van bijeenkomsten en een informatieve website. Het
project zal in het najaar van 2010 van start gaan.

5.4 Bereik
Voor het beleidsterrein culturele uitingen van jongeren hebben de onderzoekers acht activiteiten
geobserveerd. Tevens zijn verschillende registratiegegevens beschikbaar. Alle beoogde
activiteiten hebben plaatsgevonden tijdens de bezoeken van de observatoren. Uit de observaties
en aanvullende gesprekken met de begeleiders blijkt dat de activiteiten bijna altijd door het
maximaal aantal jongeren voor de betreffende activiteit worden bezocht. De jongeren die aan
deze activiteiten deelnemen behoren ook tot de beoogde doelgroep van de activiteiten. Tijdens
één van de observaties is gebleken dat een activiteit niet volgens de oorspronkelijke opzet kon
plaatsvinden. Om dit op te vangen is een alternatieve activiteit voor de jongeren georganiseerd,
zodat de jongeren wel aan een activiteit konden deelnemen.
Circus Elleboog
In interviews met betrokkenen zijn opmerkingen gemaakt over het bereik van de doelgroep door
activiteiten. Zo is in een gesprek met een medewerker van Circus Elleboog opgemerkt dat sinds
de overgang naar het Bijlmerparktheater de deelname is gedaald. De oude locatie, waar alleen
Circus Elleboog gevestigd was, werd als huiselijker beschouwd. Dit huiselijke gevoel moet nog
komen op de nieuwe locatie. Circus Elleboog trekt vooral autochtone kinderen en minder
kinderen met andere etnische achtergronden. De allochtone kinderen worden intensiever
geworven door onder andere vaker op scholen te promoten en door ouders en kinderen
rechtstreeks te benaderen. Tevens probeert men de doelgroep te bereiken via laagdrempelige
activiteiten, zoals onder meer de open inloop en de zomerfestivals waaraan de jongeren
deelnemen. Het circus wil graag meer jongens trekken. Het minder bereiken van jongens zou
voornamelijk zijn te wijten aan het minder hippe beeld dat vooral jongens hebben van Circus
Elleboog. Naast de traditionele disciplines worden daarom meer moderne activiteiten
aangeboden. Een voorbeeld is Tricking of Straatacrobatiek. Met een aangepast aanbod zoekt
Circus Elleboog een sterkere aansluiting bij de jongerencultuur in Zuidoost. De vraag zou de
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laatste tijd weer aantrekken. Verder is het aantal deelnemende jongeren boven de tien jaar
beperkt. Meestal vertrekken kinderen bij circus Elleboog als ze rond de tien jaar zijn. Door de
komst van twee theateropleidingen en bovengenoemde aanpassingen is de groep deelnemers
volgens de geïnterviewde groter geworden.
Muziekcentrum Zuidoost
Over het Muziekcentrum Zuidoost is door een betrokkene opgemerkt dat het lastig is de
doelgroep met naschoolse muziekactiviteiten te bereiken. Hiervoor worden al extra
inspanningen gepleegd, maar voor een groter bereik zou dit geïntensiveerd moeten worden.
Ouderlijke betrokkenheid wordt hierbij als een belangrijke mogelijkheid gezien. Ouders kunnen
al vrijwilliger worden. Verder worden kinderen die tijdens de muzieklessen enthousiast en
getalenteerd zijn actief door de school benaderd om aan een vervolgtraject deel te nemen.
In januari 2007 is het Leerorkest gestart op de basisscholen Bijlmermontessori, Santenkraam en
Kruispunt, in september 2008 op de Polsstok, de Bijlmerhorst en As-Soeffah. Er spelen nu 400
kinderen in vier orkesten. In het voortgezet onderwijs worden in het kader van de Brede school
sinds een jaar ook muziekactiviteiten georganiseerd. De scholen Open Schoolgemeenschap
Bijlmer (OBS), Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) en het Augustinus College bieden dit
aan in het het kader van een Brede schoolactiviteit. In kleine groepen wordt bijvoorbeeld
geoefend voor een popbandje. OSB en SGR zijn momenteel bezig met fondsenwerving om ook
op hun school een symponieorkest te kunnen samenstellen.
Centrum Beeldende Kunst
De deelnemende basisscholen (11) aan kunsteducatie van het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
zijn: De Achtsprong; As-soeffa; De Blauwe Lijn; Bijlmerdrie; Het Gein; Het Klaverblad; 16de
Montessorischool; De Regenboog; De Rozemarijn; De Schakel; en De Ster. De deelnemende
voortgezet onderwijsscholen (3) zijn: Open Schoolgemeenschap Bijlmer; Openbare
Scholengemeenschap Reigersbos; en Augustinus College. Daarnaast nemen vier scholen in het
beroepsonderwijs deel aan kunsteducatie: Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam; ROC
Amsterdam, Afdeling Inburgering volwassenen; ROC Op Maat; en Praktijkschool De Dreef.
Registraties
Uit de registratiegegevens blijkt dat de activiteiten die behoren tot het beleidsterrein van
culturele uitingen van jongeren goed zijn bezocht. De gegevens laten zien dat bij sommige
activiteiten de aantallen deelnemende jongeren de verwachtingen overtreffen. Bij enkele andere
activiteiten blijven de aantallen achter bij de verwachtingen. De algemene tendens in de
registraties lijkt er op te wijzen dat op het beleidsterrein culturele uitingen van jongeren het
beoogde aantal jongeren is behaald.
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6.

NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

In dit hoofdstuk

wordt ingegaan op het beleid op het gebied van Natuur- en milieueducatie
(NME) in Zuidoost. Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het
beleid. Vervolgens wordt aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten
verricht zouden moeten worden voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie
wordt aandacht besteed aan de gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste
paragraaf komt het bereik van deze voorzieningen aan bod.

6.1 Beleidsdoelen
Het beleid op het terrein van NME is nader uitgewerkt in het Meerjarenplan NME 2008-2011
Zorg voor jezelf, zorg voor je omgeving1. In dit meerjarenplan worden een aantal doelstellingen
geformuleerd van het NME-beleid, afkomstig uit de nota Kiezen, Leren en Meedoen van de
ministeries van LNV, VROM, OCW uit 20082. Hierin wordt aangegeven dat NME bijdraagt aan
kennis en inzicht in natuur en milieu. Effectieve NME zou ertoe moeten leiden dat mensen van
verschillende leeftijden en met verschillende leerstijlen geïnteresseerd raken in natuur en milieu
en dit laten doorwerken in hun gedrag en houding. Op die manier kan NME bijdragen aan
ontplooiing, welbevinden en gezondheid van mensen en een basis leggen voor een natuur- en
milieubewuste levensstijl. Daarbij wordt bovendien opgemerkt dat het kabinet zo veel mogelijk
mensen verantwoordelijkheid wil laten nemen voor natuur en milieu. Door NME worden
natuur, milieu en dierenwelzijn meegenomen in keuzes en gedrag. Het stelt mensen in staat
uiting te geven aan hun wensen op dit terrein en om zelf invloed uit te oefenen op de kwaliteit
van hun omgeving.
Voor de periode 2008-2011 heeft Zuidoost drie thema's geformuleerd op het gebied van NME,
namelijk verbondenheid met de eigen leefomgeving, gezondheid en duurzaamheid. Bij elk
thema is een streefbeeld voor 2011 verwoord. Bij het eerste thema, verbondenheid met de eigen
omgeving, is het streven dat kinderen natuur en milieu om hen heen begrijpen en er trots op
zijn. Op gebied van gezondheid wordt gestreefd naar het stimuleren van een gezonde levensstijl
en een gezonde ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Ten aanzien van duurzaamheid is het
doel de bewoners van Zuidoost bewuster te maken van de invloed die zij zelf kunnen uitoefenen
om duurzamer met natuur en milieu in de leefomgeving om te gaan.

6.2 Beoogde inspanningen
In het Meerjarenplan NME worden verschillende inspanningen beschreven om de ambities van
het Stadsdeel te verwezenlijken. Ten eerste wordt aangegeven dat het Stadsdeel de jongeren uit
het voortgezet onderwijs beter wil gaan bereiken met het NME-beleid. Daarvoor dienen de
inhoudelijk kaders voor NME helder te zijn en dient het aanbod beter op de vraag worden
afgestemd. Daarnaast dient voor de huidige doelgroep, namelijk het basisonderwijs in Zuidoost,
een aantrekkelijk en kwalitatief aanbod te worden samengesteld, met een doorlopende leerlijn,
afgestemd op de kerndoelen binnen het onderwijs.
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Zorg voor jezelf, zorg voor je omgeving. Meerjarenplan NME 2008-2011. Stadsdeel Zuidoost (2008).
Kiezen, leren en meedoen. Naar een effectieve inzet van NME in Nederland 2008-2011. Ministeries van
LNV, VROM en OCW (2008).
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Op organisatorisch vlak dient het Stadsdeel een stevige regierol op zich te nemen op het gebied
van samenwerking tussen schooltuinen, gesubsidieerde kinderboerderijen en vrijwillige
natuurorganisaties. Ook dient duidelijker en effectiever gecommuniceerd te worden over het
belang en het maatschappelijke effect van NME-activiteiten in het Stadsdeel. Tot slot wordt
opgemerkt dat door heldere kaders, meer sturing en (stadsbrede) bundeling van energie en
middelen de effecten van de initiatieven en projecten verhoogd moeten worden.
Zoals aangegeven heeft Stadsdeel Zuidoost in het Meerjarenplan drie speerpunten geformuleerd
ten aanzien van het NME-beleid, namelijk verbondenheid met de eigen leefomgeving,
gezondheid en duurzaamheid. Per thema worden verschillende concrete activiteiten benoemd
die uitgevoerd (zullen) worden om de beoogde doelstellingen te bereiken. Hieronder wordt deze
activiteiten per thema beschreven.3
• Verbondenheid met eigen leefomgeving
◦ het uitvoeren van een zwerfafvalproject op 10 basisscholen
◦ deskundigheidsbevordering voor leidsters voorschool/kinderopvang
◦ ontwikkelen van projectvoorstel en uitvoeren van Natuurclubs ten behoeve van het
aanbod Brede School
• Gezondheid
◦ het uitvoeren van het programma 'De smaak te pakken'
◦ uitvoeren van de pilot 'Boerderijles' (Project Proeftuin Amsterdam)
• Duurzaamheid
◦ bevorderen deelname van VO scholen aan provinciale voorzieningen en
gemeentelijke projecten
◦ uitvoering energie-project
• Overige
◦ professionaliseren samenwerking NME en kinderboerderijen; deze faciliteren in
certificeringstraject
◦ ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan
◦ interne en externe profilering
◦ opstellen en uitvoeren van een integraal werkplan
◦ initiëren en coördinatie van NME projecten

6.3 Gerealiseerde voorzieningen
In het kader van het zogenoemde jaarrondprogramma van NME wordt aan alle basisscholen in
Zuidoost het schooltuinenproject aangeboden. Het schooltuinenproject vindt plaats vanuit de
twee schooltuinen in het Stadsdeel, namelijk de A. Wagnertuin en schooltuin Gaasperdam. Het
programma bestaat uit drie voorbereidende lessen, 13 tuinlessen voor de zomervakantie, zes
buitenlessen na de vakantie en twee afsluitende lessen, bedoeld voor groep zes en zeven van de
basisschool.
Naast het jaarrondprogramma worden er additionele activiteiten georganiseerd voor
verschillende leeftijdsniveaus. Hieruit kunnen scholen zelf een selectie maken. Het betreft onder
meer activiteiten als Het Kabouterpad, Wilgen Knotten en voor- en najaarswandelingen om de
school. Bij veel van de activiteiten wordt additioneel lesmateriaal aangeboden. Tevens zijn er
enkele pilotprojecten met diverse thema's, waaronder voedsel en voorlichting (Kookles 'Smaak
te pakken'), milieu (Zwerfafvalproject in de eigen buurt, educatieve wandeling in de buurt) en
duurzame energie (pilot duurzame energie les).
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Sommige activiteiten uit het meerjarenplan NME hebben geen betrekking op jeugd en jongeren. Deze
activiteiten worden hier buiten beschouwing gelaten.
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Ook de kinderboerderijen vormen een belangrijk onderdeel in het totaalpakket van NME. Er
zijn twee kinderboerderijen waar een educatief programma wordt gedraaid. Aangegeven is dat
een derde kinderboerderij door een wisseling van beheerder momenteel in een overgangsfase
zit. Om deze reden is het volledige programma nog niet op gang gekomen. Op de
kinderboerderijen kunnen lessen worden gevolgd in natuureducatie.
In het gesprek met de coördinator van Natuur- en Milieu Educatie is opgemerkt dat binnen het
kader van Brede scholen ook activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie worden
georganiseerd. Het gaat dan om een natuurclub voor basisschoolleerlingen, waarbij leerlingen
van meerdere scholen op pad gaan om activiteiten in de natuur te ondernemen. Aangegeven is
dat er momenteel nu op vier clusters een natuurclub is gestart. De activiteiten die plaatsvinden
op de kinderboerderijen vallen tevens voor een deel onder de (na)schoolse activiteiten van
Brede scholen.
Een aantal activiteiten wordt in samenwerking met andere instellingen tot stand gebracht.
Samenwerkende instanties zijn ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum, het
Wijkbeheer en MTB (Milieu Technisch bedrijf van het Stadsdeel Zuidoost).
Het bieden van activiteiten voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) wordt in het
Meerjarenplan NME genoemd als één van de speerpunten van het beleid. Door de medewerker
van het Stadsdeel wordt echter aangegeven dat er tot nu toe onvoldoende ruimte is in de
formatie om hieraan veel aandacht te besteden. Wel hebben leerlingen van de Openbare
Scholengemeenschap Bijlmer deelgenomen aan een activiteitendag met een bomenexcursie en
een bezoek aan de schooltuin. Daarnaast is ruimte geboden voor maatschappelijke stages voor
leerlingen van het VO. Tot slot hebben twee groepen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs in
de schooltuinen getuinierd. Mogelijk zal er vanaf januari 2011 meer ruimte komen voor het
invullen van het programma voor het VO. Overigens kunnen de VO scholen wel gebruik maken
van het aanbod van het ANMEC dat voor heel Amsterdam wordt aangeboden.

6.4

Bereik

Voor het beleidsterrein natuur- en milieueducatie zijn door de onderzoekers drie observaties
verricht. Alle drie de geobserveerde activiteiten worden daadwerkelijk uitgevoerd. De doelgroep
die met de activiteiten dient te worden bereikt (voornamelijk kinderen van de basisschool) is
ook bereikt. De geobserveerde groepen varieerden in aantal van 16 tot 21 leerlingen.
Uit de registratiegegevens blijkt dat de activiteiten van het beleidsterrein NME over het
algemeen goed worden bezocht. Het merendeel van de basisscholen in Zuidoost neemt deel aan
het jaarrondprogramma in de schooltuinen. In de A. Wagner schooltuin doen scholen uit
Bijlmer, Driemond en Venserpolder mee. De schooltuin Gaasperdam ontvangt de scholen uit
Gein, Reigersbos en Holendrecht. In de afgelopen drie schooljaren hebben respectievelijk 383
leerlingen (18 groepen), 316 leerlingen (17 groepen) en 357 leerlingen (17 groepen) aan de
lessen in de A. Wagner schooltuin mee gedaan. Aan de lessen in de schooltuin Gaasperdam
hebben in de afgelopen drie schooljaren achtereenvolgens 815 leerlingen (42 groepen), 846
leerlingen (43 groepen) en 841 leerlingen (40 groepen) deelgenomen. Het aantal groepen dat
heeft deelgenomen aan het jaarrondprogramma in de schooltuinen komt overeen met de
beoogde aantallen. Voor de scholen die niet deelnemen – in 2010 zijn dit er vier – lopen de
redenen uiteen. Over het algemeen is er sprake van logistieke redenen, bijvoorbeeld
onvoldoende leerlingen in een groep om een tuingroep te vormen of onvoldoende
beschikbaarheid van begeleiders vanuit school.
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Naast het jaarrondprogramma worden door de schooltuinen ook andere activiteiten aangeboden,
namelijk Wilgenknotten, het Kabouterpad, een natuurwandeling bij de school en een les van
Staatsbosbeheer (SBB) in het Diemerbos. Er zijn in de schooltuinen een aantal dagen ingepland
voor deze activiteiten, afgestemd op de beschikbare capaciteit bij de schooltuinorganisatie.
Aanvragen die buiten de beschikbare dagen vallen, kunnen niet worden gehonoreerd.
Deelname aan deze activiteiten is facultatief en afhankelijk van de afspraken die hierover op een
school gemaakt worden en/of de persoonlijke interesses van leerkrachten. De A. Wagner
schooltuin heeft voor alle activiteiten tezamen in het jaar 2008 20 groepen ontvangen. In 2009
waren dit er 16. De schooltuin in Gaasperdam heeft in 2008 voor alle activiteiten samen 29
groepen ontvangen en in 2009 27.
Verder vervullen de kinderboerderijen een belangrijke taak voor Natuur- milieueducatie in
Amsterdam Zuidoost. Hier zijn 150 lessen gegeven aan leerlingen van basisscholen. Ongeveer
20 peutergroepen hebben deze lessen op kinderboerderijen bezocht. De deelname van scholen
en peutergroepen aan deze activiteiten komt overeen met de beoogde aantallen en is in sommige
gevallen zelfs groter dan verwacht. Op de kinderboerderijen worden naast lessen ook
activiteiten in het kader van de Brede School georganiseerd.
Naast de activiteiten in de schooltuinen en bij de kinderboerderijen zijn tevens lessen gegeven
over een schone schoolomgeving (Zwerfvuilproject), duurzame energie en voeding. Het aantal
deelnemers aan deze lessen loopt uiteen. In 2009 hebben vijf groepen deelgenomen aan het
Zwerfvuilproject. Aan de Voedingsles hebben zowel in 2008 als in 2009 11 groepen
deelgenomen. Daarnaast zijn in 2010 twee bijeenkomsten gehouden in de schooltuinen, waarbij
tuinierende kinderen hun gewassen uit de tuin konden bereiden. Hieraan hebben in totaal 40
kinderen deelgenomen. De lessen over duurzame energie vormden een pilot, waaraan in 2009
negen groepen hebben deelgenomen.
Door de medewerker van het Stadsdeel wordt opgemerkt dat in sommige gevallen de
communicatie met scholen een knelpunt is. Ten eerste is het voor de organisatoren van de
activiteiten niet altijd helder wie binnen de school het aanspreekpunt vormt voor het
communiceren van het aanbod. Daarnaast wordt bij sommige lesprogramma's, waaronder het
Zwerfvuilproject en de lessen over duurzame energie, ook tijd en inzet van de scholen gevraagd.
Binnen het curriculum van de school is hiervoor niet altijd voldoende tijd beschikbaar.
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7.

CONSENSUSVOORZIENINGEN

In

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de consensusvoorzieningen in Zuidoost. De
consensusvoorzieningen betreffen een aantal voorzieningen voor het basisonderwijs waarover
stadsbreed afspraken zijn gemaakt. Het gaat om schoolzwemmen, verkeerslessen,
kunstkijkuren, muziekluisterlessen en schooltuinen. De stedelijke afspraken over de invulling
van deze voorzieningen zijn in eerste instantie vastgelegd in een convenant en later in de
Verordening materiële en financiële gelijkstelling uit 20071. Hieronder wordt om te beginnen
ingegaan op de beleidsdoelen ten aanzien van de consensusvoorzieningen. Vervolgens wordt
aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht zouden moeten worden
voor het bereiken van deze doelstellingen. In de laatste paragraaf wordt aandacht besteed aan de
gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein.

7.1 Beleidsdoelen
De beleidsinformatie over de consensusvoorzieningen schoolzwemmen en verkeerslessen is
opgenomen in de Verordening materiële en financiële gelijkstelling uit 2007 en een
geactualiseerde bijlage bij deze verordening over schooljaar 2008-2009. Hierin is aangegeven
dat het doel van de voorziening schoolzwemmen is dat zo veel mogelijk kinderen een
zwemdiploma halen waardoor maximaal wordt bijgedragen aan de stadsbrede doelstelling om
95% van de basisschoolleerlingen hun zwemdiploma A te laten halen. Het doel van de
verkeerslessen is om alle leerlingen uit het basisonderwijs een theoretische basis te laten
verwerven voor zelfstandige deelname aan het verkeer. Het nagestreefde slagingspercentage is
ook hier stadsbreed 95%.
De doelstellingen van de consensusvoorzieningen kunstkijkuren en muziekluisterlessen in
Stadsdeel Zuidoost zijn nader uitgewerkt in de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011.
Hierin wordt opgemerkt dat de muziekluisterlessen, die al sinds 1954 worden georganiseerd, als
doel hebben kinderen in contact te brengen met muziek. In de oorspronkelijke opzet van de
muziekluisterlessen werd kinderen vanaf groep 6 van het primair en speciaal onderwijs een
reeks van tien lessen aangeboden in de eigen groep met afsluitend een bezoek aan een concert.
Deze voorziening is onlangs omgevormd en wordt nu vormgegeven door het Concertgebouw.
De kunstkijkuren bestaan sinds 1948 en hebben als doel kinderen kennis te laten maken met het
cultureel erfgoed van Amsterdam. De lessen zijn bedoeld voor de leerlingen uit groep 6, 7 of 8
van het primair en speciaal onderwijs. Scholen kunnen met één leerjaar deelnemen aan de
voorziening.
Het beleid rond de consensusvoorziening schooltuinen is in Zuidoost ondergebracht bij het
beleidsonderdeel Natuur- en milieueducatie.

7.2 Beoogde inspanningen
In deze paragraaf wordt per consensusvoorziening uiteengezet welke inspanningen zouden
moeten worden verricht om de hierboven beschreven doelstellingen te realiseren.

1

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs, Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost 2007.
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Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen wordt aangeboden aan alle basisschoolleerlingen van groep 5 en bestaat
uit 36 lessen van 45 minuten. Voor kinderen die bij aanvang van het schoolzwemmen al in het
bezit zijn van een A-diploma bestaat de voorziening uit 18 lessen van 45 minuten, om deze
leerlingen de gelegenheid te geven een B- en/of C-diploma te halen. Kinderen die na een jaar
schoolzwemmen nog niet in het bezit zijn van een A-diploma krijgen het volgende schooljaar de
gelegenheid deel te nemen aan de nacursus om alsnog een diploma te halen. De nacursus eindigt
op het moment dat de leerling het A-diploma heeft gehaald, maar uiterlijk na een jaar.
Verkeerslessen
Het theoretische verkeersexamen is bedoeld voor leerlingen van groep 7. Leerlingen die niet
slagen krijgen in groep 8 de gelegenheid opnieuw examen te doen. Het examen wordt
afgenomen door docenten van de DMO van de gemeente Amsterdam. De scholen zijn zelf
verantwoordelijk voor de voorbereiding op het examen. In aanvulling op het stadsbrede aanbod
van het theoretische examen wordt in Zuidoost ook een praktisch (fiets)verkeersexamen
aangeboden.
Muziekeducatie
In de Beleidsnotitie Cultuureducatie 2008-2011 wordt aangegeven dat door de verantwoordelijke bestuurders van de samenwerkende Amsterdamse stadsdelen besloten is het centraal
georganiseerde aanbod van muziekeducatie en kunstkijkuren gedeeltelijk af te bouwen en
gedeeltelijk te vernieuwen. Bij de muziekeducatie is gekozen voor een aanpak waarbij de
nadruk ligt op het onderdeel deskundigheidsbevordering van de groepsdocenten bij
muziekonderwijs. De docenten van het Concertgebouw verzorgen een training aan de
groepsleerkachten waarmee deze in staat worden gesteld op een goede manier invulling te
geven aan het muziekonderwijs. Daarnaast is er een zogenoemd pluspakket voor leerlingen. Dit
bestaat uit een muziekuitvoering in het Concertgebouw en twee voorbereidende
introductielessen die worden gegeven door docenten van het Concertgebouw.
Kunstkijkuren
De kunstkijkuren bestaan uit een les en een serie bezoeken aan musea in Amsterdam. De lessen
worden verzorgd door kunstenaars-docenten in dienst van de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam. De kunstkijkuren zullen van opzet
veranderen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel verbreding van het aanbod als kunst in
de directe omgeving (zie ook de opzet van de wijkgerichte programma's bij het beleidsonderdeel
Culturele uitingen van jongeren). Er is momenteel een stedelijke werkgroep actief (met
vertegenwoordiging van de beleidsadviseur kunst en cultuur van Stadsdeel Zuidoost) die in
2010 een advies voor de uitwerking van kunstkijkuren zal uitbrengen. Tot die tijd wordt de
huidige vorm van de kunstkijkuren gecontinueerd.

7.3 Gerealiseerde voorzieningen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de realisatie van de verschillende consensusvoorzieningen.
Schoolzwemmen
Hoewel voor de meeste stadsdelen geldt dat de inschrijving en organisatie van het
schoolzwemmen wordt uitgevoerd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van
de gemeente Amsterdam, wordt de inschrijving en organisatie van het schoolzwemmen in
Stadsdeel Zuidoost (en Noord) door het Stadsdeel zelf uitgevoerd. Het Stadsdeel draagt zorg
voor de kwaliteit en veiligheid en neemt de financiën voor haar rekening. Het Stadsdeelbestuur
heeft een medewerker aangesteld voor de coördinatie en het waarborgen van de kwaliteit en
42
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veiligheid van het schoolzwemmen. De planning en verdere organisatie wordt door het
zwembad zelf geregeld. Stadsbreed is er een rendementsafspraak gemaakt dat 95% van de
basisschoolleerlingen aan het einde van groep 8 een zwemdiploma heeft. De beleidsmedewerker
geeft aan dat deze rendementseis in Zuidoost lastig te behalen is. Bij de start van het
schoolzwemmen blijkt dat slechts 20% van de kinderen een diploma heeft. Dit is in andere
stadsdelen veel hoger. De populatie van Zuidoost heeft geen zwemcultuur. Dit maakt het lastig
en extra kostbaar om een percentage van 95% te halen. Uit resultaten van het Aanvullend
Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO 2003) van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt
dat landelijk van de 11-15 jarige autochtone kinderen 98% een diploma heeft tegenover 85%
van hun allochtone leeftijdsgenoten.2 Onder de 6-7 jarigen hebben zes van de tien autochtone
kinderen een zwemdiploma, tegenover een derde van de allochtone kinderen.3 Daarnaast heeft
slechts 7% van de autochtone kinderen op deze leeftijd geen les of nog geen les (gehad),
tegenover meer dan een derde van de allochtone 6-7 jarigen.
In aanvulling op het reguliere aanbod voor schoolzwemmen biedt het Stadsdeel een
zogenoemde nacursus en turbocursus. Bij de nacursus wordt leerlingen die na één jaar nog geen
diploma hebben de mogelijkheid geboden een extra jaar deel te nemen aan zwemlessen, om op
die manier alsnog hun diploma te halen. In een turbocursus krijgen leerlingen die geen
zwemdiploma hebben gehaald met het schoolzwemmen een week intensief les om alsnog hun
diploma te kunnen behalen
Verkeerslessen
De organisatie van de verkeerslessen wordt stadsbreed uitgevoerd. De Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) schrijft scholen aan, verzorgt de aanmeldingen en neemt het examen af.
Het Stadsdeel is verantwoordelijk voor de betaling van DMO. Verkeerslessen bestaan uit een
theoretisch en een praktisch deel (fietsverkeersexamen). Een beleidsmedewerker van Stadsdeel
Zuidoost merkt op dat de participatiegraad van het praktische onderdeel verhoudingsgewijs laag
is. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2006) blijkt dat (niet westerse)
allochtonen in Nederland gemiddeld veel minder fietsen dan autochtonen.4 In Amsterdam
Zuidoost wonen veel (niet westerse) allochtoon. Het Stadsdeel zet zich in samenwerking met de
Centrale stad extra in op activiteiten voor bewoners die niet (goed) kunnen fietsen.
De muziekeducatie en de kunstkijkuren zijn in de praktijk gerealiseerd in overeenstemming met
de beoogde inspanningen zoals beschreven in paragraaf 7.2.

7.4 Bereik
Voor het beleidsterrein van de consensusvoorzieningen zijn geen observaties uitgevoerd omdat
in de periode van de observaties de zomervakantie voor basisscholen al begonnen was. Wel zijn
registraties beschikbaar van vier onderdelen van de consensusvoorzieningen. Het gaat om:
schoolzwemmen (Basiscursus, nacurusus, turbocursussen en kennismaking met
schoolzwemmen voor leerlingen uit groep 4); verkeerslessen; muziekeducatie; en kunstkijkuren.
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Wisse, E., A. Elling, R. van den Dool. ‘Ik wil wel dat mijn kind leert zwemmen…’. Een onderzoek naar
de factoren die de zwemvaardigheid beïnvloeden en de rol van allochtone ouders. W.J.H. Mulier Instituut,
's-Hertogenbosch (2009).
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Herweijer, L., K. Breedveld. Sport en onderwijs. In: K. Breedveld & A. Tiessen–Raaphorst (red).
Rapportage sport 2006. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag (2006).
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Harms, L. Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen vergeleken. Sociaal en
Cultureel Planbureau/Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Den Haag (2006).
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Schoolzwemmen
Aan het schoolzwemmen hebben in het schooljaar 2009-2010 1.528 kinderen deelgenomen.
Hiervan hebben 1.127 de basiscurcus gevolgd. Optioneel hebben de scholen de mogelijkheid
om in te schrijven op een zogenoemde na-cursus, die plaatsvindt na afloop van het eerste jaar
schoolzwemmen. Aan deze nacursus hebben 401 leerlingen deelgenomen. Basisscholen in
Zuidoost tekenen hier beperkt op in. In een interview met een beleidsmedewerker van het
Stadsdeel wordt opgemerkt dat twee-jarig schoolzwemmen een te hoge belasting zou vormen
voor het curriculum van de basisscholen. Naast het reguliere aanbod (basiscursus en nacursus)
biedt Zuidoost ook een turbo-cursus, waarbij leerlingen die gezakt zijn voor hun
schoolzwemmen een week intensief les krijgen om alsnog hun diploma te kunnen behalen. Aan
de turbocursus voor het zwemmen hebben in totaal 240 kinderen meegedaan. De leerlingen die
hebben deelgenomen aan het schoolzwemmen komen van 27 van de in totaal 305 basisscholen
die in aanmerking komen voor deze consensusvoorziening. De overige drie basisscholen hebben
hieraan niet deelgenomen. Van deze drie basisscholen zouden de meeste leerlingen op de leeftijd
dat zij aan schoolzwemmen kunnen deelnemen al een zwemdiploma hebben gehaald.
De stedelijke doelstelling dat 95% van de basisschoolleerlingen een zwemdiploma heeft is in
Stadsdeel Zuidoost niet behaald. Door medewerkers van het Stadsdeel wordt aangegeven dat
vorig jaar 76% van de leerlingen een zwemdiploma heeft behaald.
Het schoolzwemmen is niet verplicht. Op sommige scholen moeten ouders/verzorgers een
ouderverklaring ondertekenen dat zij toestemming geven dat hun kind mag deelnemen aan het
schoolzwemmen. Om zwemmen te stimuleren biedt het Stadsdeel bij wijze van pilot leerlingen
van groep vier en hun ouders vrijkaartjes aan om in de zomervakantie drie maal gratis te kunnen
zwemmen. Alle basisscholen hebben vrijkaartjes ontvangen. Dit is een gecombineerde actie van
het zwembad en het Stadsdeel. Van het gebruik van deze vrijkaartjes zijn geen gegevens
beschikbaar.
Verkeerslessen (theorie en praktijk)
Aan het theoretische verkeersexamen voor groep zeven hebben 27 van de 30 basisscholen die
hiervoor in aanmerking komen deelgenomen. Aan het praktische gedeelte van het examen
hebben 271 leerlingen deelgenomen, verdeeld over 11 verschillende basisscholen. De relatief
lage deelname aan het praktische deel komt volgens een beleidsmedewerker van het Stadsdeel
door het relatief lage fietsbezit van leerlingen in Zuidoost.
Muziekeducatie
Een andere activiteit binnen het beleidsterrein van de consensusvoorziening is de
muziekeducatie voor groepen 6, 7 of 8. In het kader van de muziekeducatie kunnen leerkrachten
van basisscholen worden bijgeschoold. Leerkrachten van 14 (van de 30) scholen hebben
deelgenomen aan dit coachingstraject. Van deze 14 scholen hebben 7 scholen (106 leerkrachten)
tevens deelgenomen aan de teamcoaching. Leerkrachten krijgen les in lesopbouw, werkvormen
voor het aanleren van een lied, gebruik van instrumenten, toepassen van een muziekmethode of
ander lesmateriaal. Aan de uitvoering in het concertgebouw hebben 405 leerlingen van 13
basisscholen deelgenomen. Dit is bijna de helft (46%) van de scholen in Zuidoost.
Door een medewerker van het Stadsdeel wordt opgemerkt dat het aantal deelnemende scholen
aan de kunstkijkuren lager lijkt dan in feite het geval is: scholen die hun klassen hebben
ingericht op basis van een model van combinatieklassen, nemen tweejaarliijks of driejaarlijks
deel aan deze voorzieningen om te voorkomen dat leerlingen aan meer dan één cursus
deelnemen. Daarnaast komt het voor dat scholen worden uitgeloot voor deelname, wat te wijten
is aan een formatieprobleem bij DMO.
5

In het kader van de consensusvoorzieningen wordt uitgegaan van 30 scholen in plaats van 31 aangezien
de recentelijk gefuseerde scholen Samenspel G en Samenspel K hier als één school worden gerekend.
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Kunstkijkuren
Aan de concensusvoorziening kunstkijkuren voor groep 6, 7 of 8 hebben 631 leerlingen van 24
van de 30 scholen (80%) deelgenomen. Ook hier speelt de tweejaarlijkse of driejaarlijkse
deelname van combinatieklassen een rol. Volgens de programmarekening 2009 dient 95% van
de scholen deel te nemen aan de kunstkijkuren om het beoogde resultaat te behalen.

Consensusvoorzieningen
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8.

JEUGDPARTICIPATIE

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van jeugdparticipatie in Zuidoost.
Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het beleid. Vervolgens wordt
aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten verricht zouden moeten worden
voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie wordt ingegaan op de gerealiseerde
voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op het bereik van
deze voorzieningen.

8.1 Beleidsdoelen
In Jong Zuidoost wordt aangegeven dat het Stadsdeel van mening is dat jongeren in staat
moeten worden gesteld om mee te denken, mee te adviseren en te beslissen en mee te doen. De
achterliggende gedachte is dat participeren in maatschappelijke activiteiten niet alleen leerzaam
is, maar ook de kans vergroot dat jongeren later, als ze volwassen zijn, volwaardig meedraaien
in de samenleving. Deze veronderstelling is gebaseerd op bevindingen uit het rapport Jong
betrokken, waarin elf vernieuwende en succesvolle participatieprojecten in Nederland worden
beschreven.1
De uitwerking van het beleid met betrekking tot jeugdparticipatie is vastgelegd in het
Visiedocument Jeugdparticipatie in beweging uit juni 20092. Hierin wordt aangegeven dat goed
georganiseerde kinderparticipatie kinderen uitdaagt een eigen mening te vormen en bijdraagt
aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfrespect. Kinderparticipatie is, zo wordt verwoord
in het Visiedocument, bovendien een goed middel om de dialoog tussen volwassenen en
kinderen structuur te geven en te komen tot oplossingen en antwoorden. Er worden in het
Visiedocument negen doelstellingen genoemd van het jeugdparticipatiebeleid, namelijk:
• betrokkenheid van kinderen, tieners en jongeren bij het vormgeven van hun
ontwikkeling en hun directe omgeving vergroten;
• competenties van kinderen, tieners en jongeren vergroten, om invloed uit te oefenen op
hun eigen ontwikkeling en op hun omgeving;
• kinderen, tieners en jongeren informeren over gemeentelijke en lokale voorzieningen
ten behoeve van jeugd op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, armoedebestrijding
en vrijetijdsbesteding zodat zij daar optimaal gebruik van kunnen maken;
• grotere en bredere betrokkenheid van kinderen, tieners en jongeren bij Stadsdeelbeleid;
• betere bekendheid politieke participatiemogelijkheden bij jongeren;
• toename effectiviteit beleid van Stadsdeel Zuidoost;
• door kinderen, tieners en jongeren te laten ervaren dat hun mening ertoe doet, dat zij
daadwerkelijk invloed kunnen hebben op hun leefomgeving, en dat als zij initiatief
nemen zij een idee werkelijkheid kunnen laten worden, ontstaat zelfvertrouwen en
sociale betrokkenheid.
• een continuüm van participatie: gedurende de hele jeugdperiode - van basisschool tot na
het voortgezet onderwijs - nemen maatschappelijk bewustzijn en ontplooiingsmogelijkheden proportioneel toe;
• diversiteit van participatiemogelijkheden vergroten: mogelijkheden creëren voor alle
1

Hees, van C, W. Bombeek, J. Terpstra en C. Velema. Jong Betrokken. Instituut voor Publiek en Politiek,
Amsterdam (2002 ).
2
Jeugdparticipatie in beweging, Visie op betrokkenheid van kinderen, tieners en jongeren in Amsterdam
Zuidoost. Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Amsterdam (2009).
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jongeren in Zuidoost om hun mening te laten horen, elk opleidingsniveau, werkend of
werkloos, schoolgaand of 'op traject', met en zonder zin om te vergaderen, jongens en
meisjes.

8.2 Beoogde inspanningen
Zowel in Jong Zuidoost als in het Visiedocument Jeugdparticipatie in beweging3 worden
verschillende inspanningen beschreven voor de uitvoering van het beleid op het gebied van
jeugdparticipatie. Ten eerste wordt opgemerkt dat de bekendheid van participatiemogelijkheden
en subsidiemogelijkheden vergroot dient te worden. Het ontwikkelen van een Jongeren
Informatiepunt (JIP) speelt hierin een centrale rol. Aan het JIP wordt een interactief forum
gekoppeld, waarop jongeren ook activiteiten die zij zelf ondernemen kunnen aankondigen en
waar zij diensten kunnen wisselen. Ook dient door het Stadsdeel een jaarlijks
jongerenevenement te worden ontwikkeld, waar alles wat het Stadsdeel voor jongeren biedt op
een toegankelijke manier gepresenteerd wordt. Daarnaast dient de duurzaamheid van
jeugdparticipatie gewaarborgd te worden door het jaarlijks ontwikkelen van een
uitvoeringsplan.
Ook wordt in Jong Zuidoost en in het Visiedocument aangegeven dat jongeren betrokken dienen
te worden bij de invulling van sociaal cultureel werk. Het gaat daarbij onder meer om
participatie bij de ontwikkeling van community centers en om inspraak bij de programmering in
jongerencentra middels participatieraden. Daarnaast dienen activiteiten te worden georganiseerd
om jongeren actief bij beleidsvorming en beleidsuitvoering te betrekken. Ook wordt het
bevorderen van participatie binnen de scholen als actiepunt geformuleerd. In Jong Zuidoost
wordt, naast bovengenoemde inspanningen, bovendien opgemerkt dat de Jongerenadviesraad
Zuidoost (JARZO), welke sinds 2002 actief is, versterkt en gefaciliteerd dient te worden.

8.3 Gerealiseerde voorzieningen
In het Uitvoeringsplan Jeugdparticipatie in Beweging4 van december 2009 worden negen
initiatieven of plannen genoemd, namelijk: onderzoek naar bereik diverse doelgroepen;
doorontwikkeling digitaal jongerenplatform (Bijlmerenzo.nl); JongerenAdviesRaad ZuidOost
(JARZO); inloop tieners/ jongeren in activiteitencentra; leerlingenraden en klassenraden in het
primair onderwijs; Wegwijs in het Stadsdeel voor primair en voortgezet onderwijs;
participatieraden in het jongerenwerk; en het initiatief 'Jouw idee, maak het waar'. Tot slot wordt
er in de beleidsstukken aangegeven dat binnen de Community Centers ook jongerenraden
moeten komen. De onderzoekers hebben gesproken met medewerkers of deelnemers van een
aantal van deze initiatieven. Deze worden hieronder besproken.
Bijlmerenzo
Eén van de punten in het Uitvoeringsplan Jeugdparticipatie in beweging is de doorontwikkeling
van een digitaal Jongeren Informatiepunt (JIP). Het digitale Jongeren Informatiepunt vindt
plaats in de vorm van de website www.Bijlmerenzo.nl. Het is een interactieve website die
jongeren de mogelijk biedt om informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen, zoals
liefde en seks, ouders en gezin, gezondheid en drugs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
onderwerpen uit het Stadsdeel Zuidoost, over diensten, instanties, activiteiten, beleid en nieuws.
3

Jeugdparticipatie in beweging, Visie op betrokkenheid van kinderen, tieners en jongeren in Amsterdam
Zuidoost. Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsdeel Zuidoost (2009).
4
Jeugdparticipatie in beweging, Uitvoeringsplan. Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsdeel
Zuidoost (2009)
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Het digitaal jongeren platform bestaat uit een redactie van jongeren van 12 tot 25 jaar die onder
begeleiding van het Stadsdeel de website vormgeven en actueel houden.
JARZO
Stadsdeel Zuidoost vindt dat jongeren in staat gesteld moeten worden om mee te denken, mee te
adviseren en te beslissen, maar vooral mee te doen. Participatie is van belang voor de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ergens bij betrokken zijn en
verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en acties kan verrijkend zijn voor jongeren. Een
organisatie als het Stadsdeel wint aan kracht en effectiviteit wanneer jongeren als grote
doelgroep bij het beleid worden betrokken. Jongerenparticipatie vergoot het draagvlak voor
genomen maatregelen en daarmee de bereidheid van jongeren eraan mee te werken. Stadsdeel
Zuidoost heeft verschillende instrumenten voor jongerenparticipatie. Eén daarvan is er de
Jongeren Adviesraad Zuidoost (JARZO); een groep kritische jongeren die het Stadsdeel
adviseert over het jeugdbeleid en activiteiten voor jongeren organiseert.
Leerlingenraden en klassenraden
Een derde onderdeel van het uitvoeringsplan betreft het invoeren van leerlingenraden en
klassenraden in het primair en voortgezet onderwijs. Het Stadsdeel heeft scholen om hun
commitment gevraagd tijdens het Lokaal Onderwijs Overleg Zuidoost (LOZO). De
schoolbesturen hebben toegezegd het project te ondersteunen. Inmiddels zijn er in het primair
onderwijs vijf scholen en in het voortgezet onderwijs vier scholen benaderd om deel te nemen
aan een pilot. In het schooljaar 2010-2011 zullen de leerlingenraden en klassenraden voor het
eerst starten. Op de basisschool de 16e Montessorischool Gaasperdam was er schooljaar 20092010 al sprake van een leerlingenraad.
Wegwijs in het Stadsdeel voor basisscholen en voortgezet onderwijs
Een vierde onderdeel van het uitvoeringsplan betreft Wegwijs in het Stadsdeel. Leerlingen van
het OSB en het Augustinus College hebben voorgaande jaren deelgenomen aan het project.
Afgelopen jaar is er geen Wegwijsdag georganiseerd in verband met drukte rond de
verkiezingen. Voor komend schooljaar is men bezig met de organisatie van een wegwijsdag in
oktober. De pilot wordt waarschijnlijk uitgebreid met de Kingma school. In samenwerking met
het Stadsdeel is het Instituut voor Politiek en Publiek (IPP) bezig een aangepast programma op
te zetten voor deze doelgroep. Het kinderparlement is eenzelfde soort initiatief voor
basisschoolleerlingen. Het Stadsdeel is samen met IPP een samenwerking aangegaan voor het
uitvoeren van de pilots. Het IPP is een programma aan het opzetten voor deze doelgroep. In
schooljaar 2010-2011 zullen scholen middels een uitnodigingsbrief zich kunnen opgeven voor
de pilot die in de tweede helft van het schooljaar van start gaat.
Jongerenevenement
In het Visiedocument Jeugdparticipatie in beweging wordt opgemerkt dat door het Stadsdeel een
jaarlijks jongerenevenement dient te worden ontwikkeld, waar alles wat het Stadsdeel voor
jongeren te bieden heeft op een toegankelijke manier gepresenteerd wordt. Dit is in de praktijk
nog niet gerealiseerd. Voor 2011 wordt nagegaan of er met het uitvoeren van een
jongerenevenement kan worden aangesloten bij de andere projecten die voor dat jaar zullen
worden gepland .

8.4

Bereik

Onder het beleidsterrein jongerenparticipatie vallen de activiteiten/projecten Jongeren
AdviesRaad ZuidOost (JARZO), leerlingen en klassenraden in het primair en voortgezet
onderwijs, Wegwijs in Stadsdeel voor VO leerlingen en het kinderparlement voor leerlingen van
basisscholen. Bij deze activiteiten/projecten zijn geen observaties verricht gezien de periode van
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het onderzoek. Wel hebben de onderzoekers contact gehad met verschillende betrokkenen bij
deze projecten.
JARZO
Volgens de registratiegegevens zitten in de Jongeren Adviesraad Zuidoost 12 jongeren. Deze 12
redactieleden zijn jongeren met verschillende culturele achtergronden, waaronder Surinaams,
Ghanees, Antilliaans en Arabisch. Van de JARZO-leden volgen 80% een HBO-, de overige
jongeren volgen een MBO- of een WO-opleiding. Hoger opgeleiden zijn daarmee
overtegenwoordigd in de Adviesraad. De Adviesraad komt één keer in de week bij elkaar.
JARZO organiseert onder meer debatcompetities. In totaal zijn in 2009 zes debatten gehouden
waarvan twee keer de 'Great Debaters' en vier keer de 'Talk to me Debatten'. Bij 'Great Debaters'
gaan twee teams de strijd met elkaar aan door zo goed mogelijk voor of tegen een bepaalde
stelling te pleiten. De ‘Great Debaters’ heeft volgens één van de geïnterviewde jongeren in de
Adviesraad in 2009 gemiddeld 70 bezoekers per editie bereikt. Van deze 70 bezoekers waren 14
personen deelnemers. Door de geinterviewde wordt geschat dat de ‘Talk to me Debatten’ door
gemiddeld 50 bezoekers is bezocht. Van de bezoekers van de debatten zijn geen registraties
beschikbaar.
JARZO reikt tevens ieder jaar de Stimuleringsprijs uit voor het beste jongereninitiatief van
Zuidoost. Voor het vergroten van de stimulerende werking van deze prijs wordt van de
uitreiking een evenement gemaakt, waaraan via flyers, de website van JARZO, buttons,
sweaters, diverse sociale digitale netwerken (Twitter, hyves) en mond op mond reclame
bekendheid wordt gegeven. Als onafhankelijk adviesorgaan kan JARZO daarnaast gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel. Navraag bij het
Stadsdeel leert dat er door JARZO in de praktijk verschillende adviezen zijn gegeven. Zo is een
advies uitgebracht over het Bijlmer Sportcentrum, dat ter behandeling is aangeboden in de
Stuurgroep Nieuwbouw Bijlmer sportcentrum. Daarnaast heeft JARZO aangegeven een rol te
willen spelen in de communicatie met jongeren in het kader van de kadernotitie RMC Voortijdig
Schoolverlaten. Ook heeft JARZO advies uitgebracht over de realisatie van het
jongerencentrum in Gein, de ontwikkeling van No Limit, de ontwikkeling van een
speelvoorziening op het Westbroekplein in Gein en een skattebaan bij Station Bijlmer Arena.
JARZO is daarnaast betrokken geweest bij een enquête onder jongeren over hun leefomgeving
en een enquête over de tevredenheid over het jongerenwerk. Tot slot heeft JARZO advies
gegeven over het leesbaarder maken van de Programmabegroting van het Stadsdeel, zodat deze
ook voor jongeren begrijpelijk is.
Leerlingen- en klassenraden
Het is de bedoeling dat er op termijn leerlingenraden en klassenraden komen op alle scholen
voor het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Voor het primair onderwijs
zijn vijf scholen en voor het voortgezet onderwijs zijn vier scholen benaderd om deel te nemen
aan dit project van Stadsdeel Zuidoost. In het schooljaar 2010-2011 zullen de leerlingenraden en
klassenraden voor het eerst starten. Op de basischool de 16e Montessorischool Gaasperdam en
de openbare basischool Cornelis Jetses zijn in het schooljaar 2009-2010 al leerlingenraden.
Wegwijs in het Stadsdeel
Aan het project Wegwijs in het Stadsdeel, waarbij jongeren uit het voortgezet onderwijs een
bezoek brengen aan de Stadsdeelorganisatie, hebben in de voorgaande jaren twee scholen
deelgenomen. Per school hebben er tussen de 40 en 70 leerlingen deelgenomen. Zij hebben
onder meer de raadzaal bezocht en daar een voorstel gepresenteerd. Volgend jaar zal ook de
cluster Reigersbos deelnemen aan dit pilotproject.
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9.

ARMOEDEBESTRIJDING ONDER JONGEREN

In

dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid op het gebied van armoedebestrijding onder
jongeren in Zuidoost. Daarbij wordt om te beginnen aandacht besteed aan de doelen van het
beleid. Vervolgens wordt aangegeven welke inspanningen volgens de beleidsdocumenten
verricht zouden moeten worden voor het bereiken van deze doelstellingen. In paragraaf drie
wordt aandacht besteed aan de gerealiseerde voorzieningen op dit beleidsterrein. In de laatste
paragraaf komt het bereik van deze voorzieningen aan bod.

9.1 Beleidsdoelen
Bij de beschrijving van het beleid ten aanzien van armoedebestrijding onder jongeren wordt in
Jong Zuidoost verwezen naar uitkomsten van de Armoedemonitor van de Dienst Werk en
Inkomen (DWI)1 en de stadsdeelnotitie Armoedebeleid uit 20072. Hierin wordt aangegeven dat
armoedeproblematiek één van de oorzaken is van voortijdig schoolverlaten in Zuidoost. In
Zuidoost wonen relatief veel eenoudergezinnen en gezinnen die moeten rondkomen van een
uitkering of minimumloon. Ouders kunnen hierdoor niet altijd in de basisbehoeften van hun
schoolgaande kinderen voorzien. Daarbij komt dat veel schoolgaande jongeren zelf hoge
financiële schulden hebben. In Jong Zuidoost wordt opgemerkt dat het van belang is dat
flankerende voorzieningen van het armoedebeleid maximaal worden benut met als doel
kinderen en jongeren de kans te geven hun schoolloopbaan succesvol te voltooien.

9.2 Beoogde inspanningen
Stadsdeel Zuidoost kent een uitgebreid armoedebeleid, waarin veel aandacht is voor het actief
benaderen van mensen met schuldenproblematiek en het integreren van alle levensterreinen bij
de aanpak van deze problemen. Zo wordt momenteel onder meer het project Kansrijk Zuidoost
uitgevoerd, een huis-aan-huis-aanpak met als doel om de armoede onder de bewoners in het
Stadsdeel te verminderen.3 Dit armoedebeleid richt zich niet specifiek op jongeren, maar met
name op volwassenen in Zuidoost. Hoewel door de uitvoering dit flankerende beleid indirect
ook de leefsituatie van de jongeren in het Stadsdeel kan verbeteren, beperken we ons in dit
onderzoek tot armoedebestrijding onder jongeren.
In Jong Zuidoost worden verschillende actiepunten genoemd voor het bestrijden van armoede
onder jongeren. Ten eerste dient het project 'School en Schuld' te worden voortgezet. Dit
project, dat wordt gefinancierd door DWI, biedt scholieren van het ROC de mogelijkheid om
binnen de setting van de school een schuldhulpverlener te consulteren. Indien nodig kan een
jongeren
door
deze
schuldhulpverlener
worden
doorverwezen
naar
een
schuldhulpverleningstraject. Daarnaast wordt het bieden van lesprogramma's over omgaan met
geld aan het basisonderwijs en het bespreekbaar maken van armoede in kringgesprekken
genoemd als actiepunt voor het bestrijden van armoede onder jongeren. Het derde actiepunt is
het bieden van lesprogramma's over budgettering aan leerlingen in het voorgezet onderwijs. Tot
slot dienen de voorlichtingsactiviteiten en schuldhulpverlening aan tienersmoeders te worden
gecontinueerd.
1

Amsterdamse Armoedemonitor 2007, Nummer 10. Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen
(2007).
2
Plan van aanpak Armoedebeleid Stadsdeel Zuidoost (2007).
3
Kansrijk Zuidoost, Huis-aan-huis-aanpak. Stadsdeel Zuidoost en Dienst Werk en Inkomen (2008).
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9.3 Gerealiseerde voorzieningen
Op het terrein van armoedebestrijding onder jongeren zijn ten eerste stadsbreed een aantal
vergoedingen en voorzieningen voor ouders met (schoolgaande) kinderen. Daarnaast worden
verschillende (preventieve) projecten voor schuldhulpverlening aangeboden aan jongeren in
Stadsdeel Zuidoost.
Vergoedingen
De ouders van kinderen en jongeren in Amsterdam kunnen bij DWI aanspraak maken op een
scholierenvergoeding, een reiskostenvergoeding en een pc-voorzieningen. De scholierenvergoeding is bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen (basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en MBO-BOL-onderwijs) met een laag inkomen. Met deze vergoeding kunnen
schoolkosten (bijvoorbeeld schoolspullen en schoolreisjes), kosten voor sportieve activiteiten
(bijvoorbeeld contributie of sportkleding) en kosten voor culturele activiteiten (bijvoorbeeld
muziekles of bioscoopbezoek) worden betaald. De reiskostenvergoeding is een voorziening
voor kinderen in het voortgezet onderwijs die drie of meer zones met het openbaar vervoer
reizen naar school. Deze vergoeding bedraagt 150 euro per jaar. De pc-voorziening biedt
Amsterdamse kinderen uit het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) in gezinnen met een laag
inkomen een gratis computer, printer en internetverbinding. Het kind dient hiervoor een pcworkshop van 2,5 uur te volgen, waarbij het leert werken met een computer. Bij het succesvol
afronden van deze cursus wordt de pc bij hem/haar thuis geïnstalleerd.4
Westerbeek
Het project 'School en Schuld' wordt uitgevoerd door Westerbeek. In het project verzorgen
schuldhulpverleners informatie- en adviesspreekuren binnen ROC-scholen. In Zuidoost neemt
een werknemer van Westerbeek deel aan het Loopbaan Expertise Centrum (LEC) van de school.
Leerlingen kunnen binnenlopen voor een advies. Daarnaast kunnen leerlingen worden
besproken binnen het LEC en eventueel worden doorverwezen naar de medewerker van
Westerbeek. Als voorwaarde voor het gebruik van de spreekuren dienen scholen in hun
curriculum budgetlessen aan te bieden.
MaDi
MaDi organiseert, in samenwerking met DWI en verzekeringsbedrijf Delta Loyd, lessen voor
het basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs gaat het om het project 'Mijn geld, nu
en later', waarbij jongeren uit de bovenbouw van het basisonderwijs twee lessen krijgen over het
omgaan met geld. Bij deze lessen wordt gebruikt gemaakt van 'de Geldkoffer', een lespakket
van het Nibud. Naast de twee lessen wordt op de deelnemende basisscholen tevens een
ouderavond georganiseerd over dit thema. Ook heeft Delta Lloyd middelen beschikbaar gesteld
om de leerlingen van de deelnemende scholen uit Zuidoost een excursie aan te bieden naar het
Geldmuseum.
Ook in het voortgezet onderwijs worden lessen georganiseerd, waarin voorlichting wordt
gegeven aan jongeren over hun inkomsten, uitgaven, betaalmogelijkheden en consequenties van
schulden. In deze lessen wordt het Cash Money Budget Team ingezet. Dit is een groep jongeren
van 16 tot 18 jaar die in begrijpelijke jongerentaal advies- en voorlichting geeft over
schuldenproblematiek. Voor het overgrote deel wordt het Cash Money Budget Team
gefinancierd door Delta Lloyd. Dit is een incidentele subsidie. Aangegeven is dat men tracht
voor komend jaar wederom een financiering te krijgen.

4
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9.4 Bereik
In de Amsterdamse Armoedemonitor 20085 wordt weergegeven wat het bereik is van de
verschillende vergoedingen en voorzieningen waarop ouders met opgroeiende kinderen
aanspraak kunnen maken. Stadsbreed maakten in 2008 13.209 huishoudens voor in totaal
22.910 kinderen gebruik van de Scholierenvergoeding, wat neerkomt op 72% van de
minimahuishoudens met schoolgaande kinderen. In vrijwel alle buurten van Zuidoost ligt dit
percentage hoger dan dit stadsbrede gemiddelde, zo wordt in de Armoedemonitor aangegeven.
De reiskostenvergoeding werd stadsbreed in 2008 door 972 leerlingen uit 879 huishoudens
gebruikt. In de monitor wordt hierbij geen uitsplitsing gemaakt naar de verschillende stadsdelen.
In het kader van de pc-voorziening zijn sinds de invoering in 2003 aan ongeveer 8.000
minimahuishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs computers verstrekt, waarmee
naar schatting inmiddels 70% van de huishoudens via deze regeling een pc hebben gekregen. In
2008 kregen 1.307 huishoudens een computer. Ook hier is geen uitsplitsing gemaakt naar
stadsdelen.
Bij het project 'School en Schuld' van bureau Westerbeek zijn voor het onderzoek geen
observaties verricht omdat dit project tijdens de observaties niet meer plaatsvond in verband met
de schoolvakantie. Wel zijn er registratiegegevens beschikbaar. De totale doelgroep van het
project bestaat uit ongeveer 3.500 leerlingen. Eén vijfde van de leerlingen (700) heeft gebruik
gemaakt van het inloopspreekuur 'School en Schuld' in Zuidoost.
Voor het project 'Mijn geld nu en later' van MaDi worden alle basisscholen in Zuidoost
aangeschreven. Scholen kunnen zelf kiezen of zij hieraan willen deelnemen. In het schooljaar
2008-2009 hebben 347 leerlingen verdeeld over 17 groepen, afkomstig van 11 basisscholen
hieraan meegedaan. De deelnemers hebben twee lessen gevolgd en deelgenomen aan een
excursie naar het Geldmuseum. De middelen voor deze excursie werden beschikbaar gesteld
door het verzekeringsbedrijf Delta Lloyd. Naast de budgetlessen voor leerlingen is er op de
deelnemende scholen een ouderavond georganiseerd over schuldenproblematiek en
(mogelijkheid tot) schuldhulpverlening. Volgens een medewerker van Madi komen er wel
ouders naar deze avonden, maar zijn de avonden niet erg druk bezocht. Het afgelopen schooljaar
(2009-2010) is de animo onder de scholen minder groot om deel te nemen aan het project 'Mijn
geld, nu en later', omdat er door het wegvallen van het budget van Delta Lloyd geen excursie
naar het Geldmuseum meer kon worden aangeboden. Het Stadsdeel verwachtte een deelname
van tien groepen leerlingen. Uiteindelijk hebben er acht groepen deelgenomen aan de
budgetlessen.
Zoals aangegeven worden ook op scholen voor het voortgezet onderwijs door MaDi lessen
georganiseerd over omgaan met geld, waarbij peereducators van het Cash Money Budget Team
worden ingezet. Aan het project, dat in een pilotfase zit, nemen vijf scholen deel, waarvan één
school uit Amsterdam Zuidoost.
In Jong Zuidoost wordt aangegeven dat de voorlichtingsactiviteiten en schuldhulpverlening aan
tienersmoeders gecontinueerd dient te worden. De medewerkers van INTRAVAL hebben geen
informatie ontvangen over de uitvoering van deze voorlichting.

5

Amsterdamse Armoedemonitor 2008, Nummer 12. Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen
(2009).
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10. VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOLEN

Op het gebied van verkeersveiligheid rondom scholen heeft in Stadsdeel Zuidoost enkele jaren
geleden onder meer het project 'Veiligheid in en om de school' plaatsgevonden. Uit dit
onderzoek zijn aanbevelingen naar voren gekomen voor het verder verbeteren van de
veiligheidssituaties in de directe omgeving van de scholen. Daarnaast is door de afdeling
Verkeer en Vervoer van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) in het
Stadsdeel een onderzoek verricht naar onveilige verkeerssituaties, de zogenoemde blackspots.
Indien nodig heeft REO maatregelen getroffen om deze situaties te verbeteren. Meer recent is
bovendien een nota verschenen die raakt aan het thema veiligheid rondom scholen, namelijk de
Fietsnota Amsterdam Zuidoost 2009 'ZO op de fiets!'1. De nota bouwt voort op
Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010 'Kiezen voor de fietser' van de centrale stad Amsterdam
en pleit voor een fietsvriendelijk beleid van het Stadsdeel. Ook wordt in de nota voorgesteld de
status van de fiets onder (niet westerse) bevolkingsgroepen te bevorderen.
Op het specifieke terrein van verkeersveiligheid rondom scholen is momenteel geen beleid
geformuleerd. Het voornemen om op dit punt beleid te formuleren is niet uitgevoerd. De
resultaten van bovengenoemd project waren zodanig dat hiertoe weinig aanleiding bestond. Wel
wordt bij het ontwerpen van nieuwe scholen nadrukkelijk rekening gehouden met de
verkeersveiligheid.
Aangezien geen specifiek beleid is geformuleerd op het terrein van verkeersveiligheid rondom
scholen, kan in dit onderzoek niet worden ingegaan op de realisatie en uitvoering van dit beleid.

1

ZO op de fiets! Fietsnota Amsterdam Zuidoost 2009. DTV Consultants, Breda (2010).
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit rapport is een beeld geschetst van het jeugd- en jongerenbeleid in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost en de uitvoering van dit beleid. Het rapport richt zich, conform de onderzoeksopdracht, op de tweede programmalijn van het jongerenbeleid, namelijk 'talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende omgeving'. Deze tweede programmalijn omvat tien
beleidsterreinen, te weten: brede scholen; sportdeelname en lichaamsbeweging; activiteiten voor
tieners en jongeren; community centers; culturele uitingen van jongeren; natuur- en milieu-educatie; consensusvoorzieningen; jongerenparticipatie; armoedebestrijding onder jongeren; en verkeersveiligheid rondom scholen. Voor het beleidsterrein sportdeelname en lichaamsbeweging
heeft De Rekenkamer Zuidoost besloten deze niet in de evaluatie te betrekken. De evaluatie van
de tweede programmalijn moet inzicht geven in het beleid dat op de verschillende terreinen van
deze programmalijn is vastgesteld en de wijze waarop dit beleid in de praktijk wordt gerealiseerd. Daarnaast dient het onderzoek inzichtelijk te maken in hoeverre de jongeren uit de doelgroep worden bereikt met het gerealiseerde aanbod.
In hoofdstuk één is de achtergrond geschetst van het beleid uit de tweede programmalijn en is
de opbouw van de doelgroep aan de orde gekomen. Daarnaast zijn in het eerste hoofdstuk de
overkoepelende doelstellingen, de randvoorwaarden en de exogene factoren van het beleid
uiteengezet. In de daaropvolgende hoofdstukken is per beleidsonderdeel uit de tweede
programmalijn beschreven welke doelstellingen op dit terrein zijn geformuleerd en welke
inspanningen zouden moeten leiden tot het behalen van deze doelstellingen. Ook is per
beleidsterrein nagegaan welke voorzieningen zijn gerealiseerd en wat het bereik is van deze
voorzieningen. Hiervoor is gebruikt gemaakt van informatie uit gesprekken met uitvoerenden,
observaties en registraties. De observaties zijn nog juist voor het einde van het schooljaar
gedurende twee weken uitgevoerd. Niet alle activiteiten werden echter op dat moment nog
aangeboden. Dit geldt met name voor activiteiten op de beleidsterreinen consensusvoorzieningen, jeugdparticipatie en armoedebestrijding. Op deze beleidsterreinen konden
daardoor geen activiteiten worden geobserveerd. De meeste observaties (in totaal 33 van de 46)
zijn uitgevoerd op het beleidsterrein Activiteiten voor tieners en jongeren, die voor een
belangrijk deel in Community Centers hebben plaatsgevonden. De overige geobserveerde
activiteiten behoren tot de beleidsterreinen: Culturele uitingen (8 observaties); Natuur- en milieu
educatie (3); en Brede Scholen (2).
In dit laatste hoofdstuk wordt op basis van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken een
antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen en worden conclusies getrokken.

11.1

Vastgesteld beleid

Uit interviews, beleidsnota's en overige bestudeerde documenten blijkt dat op elk beleidsterrein
van de tweede programmalijn Talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende
omgeving beleid is vastgesteld. Een deel van dit beleid komt voort uit Jong Amsterdam, het
stedelijk programma voor integraal jeugdbeleid. Jong Amsterdam omvat het onderwijs en
jeugdplan van de stad Amsterdam voor de beleidsperiode 2006-2010, dat in 2006 is vastgesteld
door het College van B&W. In samenwerking met partners in Zuidoost is een vertaalslag
gemaakt van Jong Amsterdam naar Jong Zuidoost, zoals het jeugd- en jongerenbeleid in het
stadsdeel Zuidoost is genoemd.
In Jong Zuidoost staat de ontwikkeling van het individuele kind (0-12 jaar) en de individuele
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jongere (12-23 jaar) centraal. Een aanzienlijk deel van de jongeren in stadsdeel Zuidoost groeit
op in een achterstandssituatie door lage inkomens van ouder(s), eenoudergezin en/of een laag
opleidingsniveau van ouder(s). Het motto van Jong Zuidoost is investeren in kansen. Het gaat
daarbij om het maximaal ontplooien van talent bij de opvoeding, bij het (op)groeien van de
jeugd thuis, op school en in de vrije tijd. Zuidoost kiest daarbij voor een tweesporenbeleid:
breed, preventief integraal jeugdbeleid voor alle leeftijdscategorieën enerzijds en specifiek
beleid, 'maatwerk' voor probleemjongeren anderzijds.
Beleidstheorie
Het jeugd- en jongerenbeleid in Zuidoost is in zijn totaliteit gericht op het optimaal ontplooien
van kennis, vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren. De tweede programmalijn is
met name gericht op de talentontwikkeling van jongeren. Om de jongeren in Zuidoost hun
talenten te laten ontwikkelen zijn op de negen onderzochte beleidsterreinen doelen gesteld en
bijbehorende activiteiten ontwikkeld, die worden aangeboden aan jongeren. De veronderstelling
is dat jongeren die aan een breed aanbod van activiteiten deelnemen in staat worden gesteld hun
vaardigheden en kennis te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Daarnaast wordt
aangenomen dat door deelname aan activiteiten onder meer de reken- en taalvaardigheden van
jongeren verbeteren, het voortijdig schoolverlaten wordt teruggedrongen en de jeugdoverlast in
Zuidoost vermindert.
Op Brede Scholen - die als een onderdeel van de totale leefwereld van de kinderen worden
beschouwd en waar de thuissituatie, schoolsituatie en vrije tijd van kinderen als onlosmakelijk
geheel worden gezien - krijgen kinderen de kans om zich op alle ontwikkelingsgebieden te
ontwikkelen en te ontplooien. Een randvoorwaarde voor talentontwikkeling en ontplooiing bij
jongeren is de deelname aan een breed scala van activiteiten. Om deelname te bevorderen
dienen activiteiten op een laagdrempelige en toegankelijke wijze te worden aangeboden. De
vorming van Community Centers moet mede in dit licht worden bezien. Een brede deelneming
van jongeren aan activiteiten kan verder worden bevorderd door een aantrekkelijk en kwalitatief
goed aanbod van activiteiten afgestemd op de behoeften van jongeren. Verder hecht het
stadsdeel veel waarde aan continuïteit in het aanbod, bestaande uit een goede aansluiting tussen
schoolse en niet-schoolse activiteiten, mede door de vorming van Brede Scholen, en een
doorstroom van talent naar professionele podia.

11.2

Uitvoering beleid

Op papier zien de vastgestelde beleidsplannen er doordacht en gedegen uit. Om het vastgestelde
beleid te realiseren zijn in Zuidoost diverse voorzieningen tot stand gebracht. Hierbij gaat het
om Brede School-clusters, Community Centers en een Coördinatiepunt Cultuureducatie.
Daarnaast is op de beleidsterreinen een groot aantal activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
Brede Scholen
Van de 31 basisscholen in Zuidoost nemen 29 deel aan een cluster Brede Scholen. Acht clusters
zijn reeds gerealiseerd, nog eens twee clusters starten in het nieuwe schooljaar 2010-2011. De
twee niet geclusterde scholen geven er de voorkeur aan op hun eigen manier invulling te geven
aan voor-, tussen- en naschoolse opvang. Leerlingen op de geclusterde basisscholen kunnen
kiezen uit een groot aanbod van naschoolse activiteiten op het gebied van onder meer sport,
muziek en cultuur, waaraan zij gratis kunnen deelnemen. Het afgelopen schooljaar is een
website gelanceerd voor alle clusters brede scholen in Zuidoost. Hierop zijn de activiteiten voor
de kinderen te vinden. Komend schooljaar wordt er gestart met de mogelijkheid in te schrijven
via deze website.
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Uit registraties van de clusters Brede Scholen blijkt dat de inschrijvingspercentages (percentage
van het maximaal aantal mogelijke inschrijvingen) voor activiteiten boven of in de buurt van de
100% liggen, met uitzondering van de clusters Venserpolder (78%) en Reigersbos (84%). Voor
het cluster Venserploder geldt dat van de 100 beschikbare plaatsen in activiteiten er op 78 zijn
ingeschreven. Op bijna een kwart van de capaciteit is niet ingeschreven. Voor de overige
clusters geldt dat de belangstelling voor activiteiten groter is. De inschrijvingspercentages
komen enkele keren zelfs boven de 100% uit. De belangstelling overstijgt in die clusters de
capaciteit. Dat hoeft geen probleem te zijn, omdat niet alle ingeschreven kinderen ook bij de
activiteit komen opdagen. Van de inschrijvingen neemt gemiddeld 73% van de kinderen
daadwerkelijk deel aan een activiteit. In Venserpolder komt gemiddeld ruim drie kwart (79%)
van de ingeschreven kinderen bij een activiteit opdagen. Dit betekent dat van de beschikbare
capaciteit ruim zes tiende (63%) is benut. Voor het cluster Wij(k) is dit bijvoorbeeld 97%. Het
percentage inschrijvingen ligt daar op 132% en van de ingeschrevenen neemt 74% deel aan de
activiteit. De verschillen per cluster zijn derhalve groot. Volgens betrokkenen spelen
verschillende factoren hierbij een rol, namelijk de thuissituatie van de kinderen, de
leefomgeving en de inzet van de scholen. Een belangrijke factor is ook de aandacht van de
school voor talentontwikkeling van het individuele kind.
Activiteiten voor tieners en jongeren in onder meer Community Centers
Eén van de speerpunten van het beleid van Jong Zuidoost is een aanbod van aantrekkelijke
activiteiten voor alle tieners en jongeren, met speciale aandacht voor meiden. Dit is voor een
belangrijk deel gerealiseerd. Swazoom organiseert een groot deel van de activiteiten die in
jongerencentra - onder meer No Limit en Community Centers - worden aangeboden. Uit een
overzicht van het aanbod van activiteiten voor tieners en jongeren blijkt dat een groot aantal
activiteiten is uitgevoerd. De deelname hieraan is doorgaans hoog. Van het aantal op jaarbasis
geplande activiteiten is na een half jaar vaak al meer dan de helft uitgevoerd. Voor
huiswerkbegeleiding geldt zelfs dat na een half jaar al 87% van de geplande begeleiding is
uitgevoerd. Dit is mogelijk deels te wijten aan het het feit dat huiswerkbegeleiding voor veel
leerlingen pas in beeld komt in de tweede helft van het schooljaar, wat overeenkomt met de
eerste helft van het kalenderjaar. Ook vallen de vakantiemaanden juli en augustus in de tweede
helft van het kalenderjaar, waardoor de deelname aan huiswerkbegeleiding in de eerste helft van
het kalenderjaar logischerwijs hoger is dan in de tweede helft van het jaar. Het aantal
deelnemers (768 jongeren) overstijgt na een half jaar al het geplande aantal (750 deelnemers).
Bij het meidenwerk is na een half jaar het aantal geplande activiteiten enigszins minder dan de
helft (44%) van het geplande jaartotaal, maar ligt het aantal deelnemende meiden na een half
jaar al wel op 106% van het geplande jaartotaal. De vraag naar meidenwerk is aanzienlijk groter
dan het aanbod. Het jongerenwerk in Holendrecht ligt door de sluiting gedurende drie maanden
in de eerste helft van 2010 naar aanleiding van aanhoudende incidenten duidelijk achter op
schema. Van de geplande activiteiten in 2010 is na een half jaar 23% uitgevoerd.
Uit observaties blijkt dat van de 33 geobserveerde activiteiten voor tieners en jongeren, die in
Community Centers (20 activiteiten) en andere locaties (jongerencentra, speeltuinen)
plaatsvinden, in totaal 22 geprogrammeerde activiteiten hebben plaatsgevonden, terwijl tien
activiteiten niet hebben plaatsgevonden op het moment dat er volgens het beschreven aanbod in
programmaboekjes wel een activiteit zou zijn en één activiteit had kunnen plaatsvinden maar er
waren geen jongeren. De begeleider was aanwezig, maar er zijn geen jongeren komen opdagen.
Kennelijk was er op dat moment geen vraag naar deze sportactiviteit (judo). In de registraties
van de activiteiten blijkt vaker voor te komen dat er geen animo voor een activiteit is. Meestal
worden deze activiteiten na korte tijd gewijzigd in andere activiteiten waar meer vraag naar is.
Dat gebeurt niet altijd. Een enkele keer komt het namelijk voor dat een activiteit enige
aanlooptijd nodig heeft en pas na enkele weken wordt bezocht.
De reden van het niet doorgaan van de tien wel geprogrammeerde activiteiten is niet altijd
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duidelijk, ook niet voor personen die op de desbetreffende locatie zijn gesproken, meestal een
beheerder. Zij merken diverse keren op dat zij een begeleider noch jongeren hebben gezien of
geven aan dat er op het moment van observeren geen activiteit staat gepland, ondanks dat de
observaties zijn uitgevoerd aan de hand van geprogrammeerde activiteiten. Van de vier
activiteiten waarvoor wel een reden kon worden gegeven, bleek twee maal de begeleider van de
activiteit niet te zijn komen opdagen. Verder bleek bij een sportactiviteit het maximum aantal
van tien activiteiten reeds te zijn bereikt, zodat de nog wel geprogrammeerde sportactiviteiten
zijn komen te vervallen. In een laatste geval bleek een studio niet geheel af te zijn, waardoor een
geprogrammeerde muziekactiviteit niet kon plaatsvinden.
Het niet plaatsvinden van 30% van de geprogrammeerde activiteiten in combinatie met
activiteiten die geen of slechts enkele deelnemers tellen, betekent dat andere activiteiten zeer
populair moeten zijn om de gerealiseerde bezoekersaantallen uit de registraties te kunnen
verklaren. Op basis van de registratiegegevens van Swazoom en de Community Centers lijkt dit
inderdaad het geval te zijn. Met name laagdrempelige inloopactiviteiten die in het kader van
Ontmoeting worden georganiseerd trekken veel deelnemers (24% van alle deelnemers aan
activiteiten voor tieners en jongeren). De vraag is zoveel groter dan verwacht dat is opgemerkt
dat er meer personeel moet worden ingeschakeld om de veiligheid van de deelnemers te kunnen
garanderen. Daarnaast trekken activiteiten in het kader van Spel en Beweging en het
Buurtgericht kinderwerk veel deelnemers (respectievelijk 22% en 17% van alle deelnemers aan
activiteiten voor tieners en jongeren). Het aantal deelnemers aan het kinderwerk wordt
overigens nog enigszins gedrukt doordat activiteiten in Gein vanwege de ombouwing naar
Community Center in het eerste kwartaal van 2010 niet altijd doorgang hebben kunnen vinden
en het centrum in Reigersbos is gesloten. Ondanks een verbetertraject, dat ruim twee jaar
geleden is gestart om de registraties van Swazoom structureel te verbeteren, wordt door de
betrokken ambtenaren van het Stadsdeel opgemerkt dat ook de registraties van het eerste half
jaar van 2010 nog steeds een vertekend beeld kunnen geven.
Culturele uitingen
Bij culturele uitingen gaat het om cultuureducatie, het aanbod in het Bijlmerparktheater (5 O
Clock Class, Circus Elleboog, JTSZO en Krater Theater), Muziekcentrum Zuidoost en het
Centrum Beeldende Kunst en het ondersteunen van de creatieve industrie. Uit zowel registraties
als acht observaties in culturele instellingen blijkt dat de hier geplande activiteiten altijd
plaatsvinden. Aan de verwachtingen voor wat betreft het aantal deelnemers is door alle
organisaties ruimschoots voldaan. Het Muziekcentrum Zuidoost heeft het programma enigszins
moeten aanpassen om de in de prestatieafspraken vastgelegde leerlingenaantallen te halen. Door
in te spelen op de vraag van scholen naar projecten die zowel onder als na schooltijd
plaatsvinden, is Muziekcentrum Zuidoost hierin geslaagd. Circus Elleboog trekt veel meer
deelnemers dan verwacht, vooral meiden onder de tien jaar, maar relatief weinig allochtone
jongeren.
Ook de activiteiten op het gebied van het ondersteunen van de creatieve industrie worden in de
praktijk gerealiseerd. Het gaat daarbij om projecten die de professionalisering van talent en
creatief ondernemerschap stimuleren.
NME
Het aanbod op het gebied van Natuur- en Milieu-educatie voor basisscholen bestaat uit een
schooltuinenproject, Kabouterpad, Wilgen Knotten en voor- en najaarswandelingen en een
educatief programma in kinderboerderijen. Daarnaast is er onder meer een aanbod van
Natuurclubs voor basisschoolleerlingen, kooklessen en lessen over milieu en duurzame energie.
Een groot deel van de activiteiten wordt aangeboden aan basisscholen. Volgens betrokkenen
nemen veel scholen hieraan deel. Zij bezoeken klassikaal met name de schooltuinen A. Wagner
en Gaasperdam tijdens het jaarrondprogramma, maar ook van de overige activiteiten die er
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worden aangeboden wordt door de basisscholen goed gebruik gemaakt. Door de klassikale
deelname nemen nagenoeg alle kinderen aan Natuur- en Milieu-educatie deel. Door
onvoldoende ruimte in de formatie is nog weinig aandacht besteed aan activiteiten voor
leerlingen uit het Voorgezet Onderwijs.
Consensusvoorzieningen
Het aanbieden van consensusvoorzieningen vindt plaats in samenwerking met de gemeente
Amsterdam. De aansturing en bewaking van de uitvoering van en deelname aan verkeerslessen,
schoolzwemmen, kunstkijkuren en muziekluisterlessen is de verantwoordelijkheid van het
Stadsdeel. Bij schoolzwemmen worden door Stadsdeel Zuidoost aanvullende nacursussen en
turbocursussen aangeboden. Ondanks het extra aanbod, waarvan door scholen ruim gebruik
wordt gemaakt, is het percentage kinderen dat een zwemdiploma haalt lager dan wordt
nagestreefd Van de kinderen haalt 76% een zwemdiploma waar 95% wordt beoogd. Ook de
muziekluisterlessen en kunstkijkuren hebben niet het beoogde deelnamepercentage behaald.
Aan het coachingstraject van de muziekluisterlessen hebben 14 scholen deelgenomen (47%).
Kunstkijkuren heeft weliswaar een hoger bereik (80% van de scholen), maar minder hoog dan
het beoogde percentage (95%).
Jeugdparticipatie
Jongeren betrekken bij de invulling van het sociaal cultureel werk en het bevorderen van
jeugdparticipatie bij beleid en op school zijn de belangrijkste doelen van jeugdparticipatie. Een
deel van de jongeren in ZO participeert door deel te nemen aan leerlingenraden van
basisscholen of in de Jongeren Adviesraad Zuidoost (JARZO). Daarnaast bezoeken jongeren
activiteiten die in het kader van jeugdparticipatie zijn georganiseerd, zoals debatten en het
project Wegwijs in het stadsdeel. Hieraan nemen jaarlijks in totaal enkele honderden jongeren
deel, deels als bezoeker van debatten. Verondersteld wordt dat jongeren die deelnemen aan
debatten, leren hun mening onder woorden te brengen en te luisteren naar anderen. De drempel
om te participeren bij beleid en sociaal cultureel werk zou zo worden verlaagd. De vorming van
jeugd- en jongerenraden bij het sociaal cultureel werk is echter nog niet gerealiseerd.
Armoedebestrijding onder jongeren
Stadsdeel Zuidoost kent een uitgebreid armoedebeleid. Dit armoedebeleid richt zich niet altijd
specifiek op jongeren, maar kan indirect, bijvoorbeeld door financiële ondersteuning van het
gezin, wel de leefsituatie van jongeren in het Stadsdeel verbeteren. In het onderzoek hebben we
ons beperkt tot het beleid dat specifiek gericht is op armoedebestrijding onder jongeren. Ouders
van jongeren in Zuidoost kunnen bij de Dienst Werk en Inkomen aanspraak maken op
(stadsbrede) voorzieningen, namelijk een scholierenvergoeding, een reiskostenvergoeding en
een pc-voorziening. Daarnaast kunnen jongeren op het ROC een schuldhulpverlener
consulteren. Eén vijfde van de ROC-leerlingen in Zuidoost (700 jongeren) heeft hiervan gebruik
gemaakt. Daarnaast worden budgetlessen gegeven aan leerlingen op de basisschool. Hieraan
heeft in 2008-2009 een derde van de scholen (11 van de 30) deelgenomen. In het schooljaar
2009-2010 is de deelname gehalveerd omdat er minder budget beschikbaar was waardoor de
excursie naar het Geldmuseum is komen te vervallen. Verder worden op een school voor
voortgezet onderwijs budgetlessen gegeven.
Het bereik van de armoedebestrijdingsprojecten voor jongeren in Zuidoost lijkt op basis van
bovenstaande cijfers op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs beperkt. Het bereik
van jongeren op het ROC lijkt daarentegen redelijk goed te zijn. Hierbij dient in ogenschouw te
worden genomen dat alleen het bereik van jeugd-gerelateerde armoedebeleid in de evaluatie is
meegenomen. Wanneer ook het algemene armoedebeleid zou worden meegerekend, is het
bereik naar alle waarschijnlijkheid groter.
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Verkeersveiligheid
Voor verkeersveiligheid rondom scholen is geen specifiek beleid geformuleerd. Wel heeft in het
Stadsdeel enkele jaren geleden onder meer het project 'Veiligheid in en om de school'
plaatsgevonden. Ook heeft de afdeling Verkeer en Vervoer van de sector Ruimtelijke en
Economische Ontwikkelingen onderzoek verricht in het Stadsdeel naar onveilige
verkeerssituaties. Op basis hiervan zijn maatregelen getroffen om deze situaties te verbeteren.
Bij de bouw van nieuwe scholen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de
verkeersveiligheid. Tot slot is recentelijk de Fietsnota Amsterdam Zuidoost 2009 'ZO op de
fiets' verschenen. De nota pleit voor een fietsvriendelijker beleid van het Stadsdeel en voor het
bevorderen van de status van de fiets onder (niet westerse) bevolkingsgroepen. Tot concrete
projecten heeft dit echter nog niet geleid.

11.3

Deelname

De vraag naar het deel van de doelgroep dat met de voorzieningen wordt bereikt kan met de
beschikbare informatie voor het onderhavige onderzoek in beperkte mate worden beantwoord.
Een deel van de doelgroep wordt uiteraard bereikt. Met name activiteiten die door scholen en
onder schooltijd worden aangeboden, worden goed bezocht. Activiteiten die in het kader van
naschoolse opvang worden aangeboden, worden eveneens goed bezocht. In de in het algemeen
goede en beschikbare registraties zijn met name aantallen deelnemers aan activiteiten
vastgelegd. Welk deel van de kinderen aan naschoolse activiteiten deelneemt en welk deel niet
wordt bereikt blijft hierdoor onduidelijk. Dit geldt tevens voor het jongerenwerk en de culturele
activiteiten.
Aan de sociaal-culturele activiteiten nemen in de eerste helft van 2010 naar schatting zo'n
24.000 jongeren deel. De doelgroep in Zuidoost bestaat uit bijna 27.000 jongeren onder de 24
jaar. Er zijn echter jongeren die meerdere activiteiten bezoeken en dus vaker dan eenmaal
worden geregistreerd. Om hoeveel jongeren dat gaat is niet bekend. Het aantal individuele
jongeren dat activiteiten bezoekt zal dus lager zijn dan 24.000.
In interviews met beleidsmedewerkers is opgemerkt dat een deel van de doelgroep met de
activiteiten niet wordt bereikt. Welk deel niet wordt bereikt is bij het Stadsdeel niet bekend. In
Zuidoost is recent bijvoorbeeld geen bereik- en waarderingsonderzoek onder een steekproef van
jongeren uitgevoerd. Wel is door de DSP-groep in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de
participatie van jongeren en jong volwassenen in Amsterdam Zuidoost.1 Hierin zijn enkele
vragen gesteld waaruit deelname aan sport- en culturele activiteiten blijkt. Het percentage
jongeren dat aan dergelijke activiteiten deelneemt is door de wijze waarop hierover wordt
gerapporteerd niet vast te stellen. Omdat jongeren meerdere antwoorden mochten geven op
vragen sommeren percentages tot ruim boven de 100%. Het bereik van activiteiten en
voorzieningen is daardoor niet vast te stellen. Bovendien levert een eenmalig onderzoek onder
jongeren evenmin een beeld op van de talentontwikkeling van jongeren. Een herhaling van een
dergelijk onderzoek zal overigens niet duidelijk maken of een toename van de
talentontwikkeling, ontplooiing en participatie het gevolg is van het gevoerde beleid of dat
hieraan andere factoren ten grondslag liggen. Voor het meten van beleidseffecten is een
controlegroep van vergelijkbare jongeren als in Zuidoost vereist. Een dergelijke controlegroep
zal echter bijzonder lastig zijn te realiseren.

1

Roorda, W. en J. Terpstra. Wat beweegt de jeugd? Participatie van jongeren en jong volwassenen in
Amsterdam. DSP-Groep, Amsterdam (2010).
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Beleidstheorie
Als alternatief is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een beleids- of programmatheorie. Een
belangrijk resultaat van de gereconstrueerde beleidstheorie is dat wanneer het Stadsdeel met het
vastgestelde en uitgevoerde beleid resultaten wil boeken aan een aantal voorwaarden moet zijn
voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:
• een breed aanbod van activiteiten toegesneden op de behoeften en wensen van
jongeren;
• een professionele uitvoering;
• deelname van jongeren aan een breed scala van activiteiten waar jongeren hun kennis,
vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen.
Breed aanbod
In Zuidoost wordt een groot aantal activiteiten op verschillende leefgebieden aan jongeren
aangeboden. Hiermee is aan de eerste voorwaarde van het realiseren van een breed aanbod
voldaan. Dit aanbod lijkt echter niet volledig aan te sluiten op de wensen en behoeften van
jongeren in Zuidoost. Onder het motto laat duizend bloemen bloeien is een breed aanbod tot
stand gebracht. Bijna een derde van het aanbod aan activiteiten blijft echter onbenut. Dit zal
deels het gevolg zijn van een aanbod dat niet helemaal aansluit op de vraag, maar heeft ook te
maken met een soms geringere bekendheid van activiteiten. Het breed bekendmaken van alle
activiteiten is een serieuze uitdaging voor de afdeling communicatie van de organiserende
partijen.
Daarnaast komt ondanks het brede aanbod komt bijna de helft van de deelnemers af op
laagdrempelige, drukbezochte ontmoetings- en sportactiviteiten. De vraag is of met een
laagdrempelig aanbod talentontwikkeling kan worden gerealiseerd. Laagdrempelige activiteiten
lijken meer instap- en kennismakingsactiviteiten dan activiteiten waarmee jongeren de
mogelijkheden wordt geboden hun talenten op alle terreinen te ontwikkelen en te ontplooien. In
interviews is hierover opgemerkt dat er een methodiek zou moeten worden ontwikkeld die
ervoor zorgt dat een goed beeld wordt verkregen van de snel veranderende wensen van jongeren
in Zuidoost. Er zou vooral te weinig aandacht en tijd zijn om moeilijke en lastig bereikbare
doelgroepen structureel te betrekken bij voorzieningen en activiteiten. Het bezoeken van
laagdrempelige activiteiten door grote aantallen jongeren zal overigens als positief neveneffect
hebben dat de overlast van jongeren in Zuidoost afneemt, maar er moet voor worden gewaakt
dat dit geen hoofddoel wordt.
Professionele uitvoering
Een tweede essentiële voorwaarde is een professionele uitvoering. Met de nieuwe invalshoek
van het jeugdbeleid die met Jong Zuidoost is gemaakt, lijkt een belangrijke stap te zijn gezet
naar een meer professionele uitvoering. Afstemming en aansturing van de activiteiten vindt
meer dan voorheen door het Stadsdeel plaats. Met uitvoerders zijn heldere afspraken gemaakt
over de producten en prestaties die zij moeten leveren. De uitvoering wordt nauwgezet gevolgd
en zo mogelijk tijdig bijgestuurd. Toch verbaast het dan dat een substantieel deel van de
willekeurig door ons bezochte activiteiten voor tieners en jongeren uitvalt, vaak zonder
duidelijke reden.
Breed scala van verschillende activiteiten
Een laatste essentiële voorwaarde voor het bereiken van resultaten is dat jongeren deelnemen
aan een breed scala van verschillende activiteiten. De veronderstelling is dat een relatief groot
deel van de jongeren in Zuidoost opgroeit in een omgeving waarin zij onvoldoende in staat
worden gesteld zich optimaal te ontwikkelen. Het brede aanbod aan sportieve en culturele
activiteiten in Zuidoost zouden hen moeten aanmoedigen en ondersteunen hun kennis,
vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Meedoen is dan een eerste vereiste. Zolang echter
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weinig bekend is over de deelname van individuele jongeren in Zuidoost aan de verschillende
activiteiten en de ontwikkeling die zij gedurende hun jeugd doormaken, mede als gevolg van het
bezoeken van een breed scala aan activiteiten, kan nog weinig worden gezegd over de bereikte
meerwaarde van het jeugd- en jongerenbeleid in Amsterdam Zuidoost. Dat het jeugd- en
jongerenbeleid een meerwaarde heeft staat buiten kijf, maar hoe groot die meerwaarde is, is een
vraag die op grond van dit onderzoek niet kan worden beantwoord.
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BIJLAGE 1

SCHEMATISCH OVERZICHT
BELEIDSVERONDERSTELLINGEN

Probleem
Stadsdeel Zuidoost telt relatief veel jonge inwoners met zeer uiteenlopende culturele achtergronden. Een
aanzienlijk deel van deze jongeren groeit op in een achterstandssituatie door lage inkomens van ouders,
eenoudergezinnen en/of een laag opleidingsniveau van ouders. Om alle jongeren optimale kansen te bieden bij
het ontplooien van talent is in Zuidoost het integraal jeugdbeleid Jong Zuidoost tot stand gebracht.
Doelgroep
Kinderen (0-12 jaar) en jongeren (12-23 jaar) in Amsterdam Zuidoost.
Input
Inhuren van organisaties voor de uitvoering van activiteiten; gebouwen (onder meer CC's); en het toepassen van
concepten (Brede Scholen).
Randvoorwaarden
– samenwerking
– professionaliteit van
uitvoerders

Exogene factoren
– stadsbrede beleid
– rijksbeleid
– incidenten
Neveneffecten
– vergroten reken- en
taalvaardigheden
– versterken omgangsklimaat op school
– terugdringen voortijdig
schoolverlaten
– verminderen van
jeugdoverlast
– verhogen van tolerantie
voor andere culturen

Proces
– stimulering van afstemming van activiteiten onder regie van het
Stadsdeel
– continuïteit in het aanbod:
•
doorgaande lijn in schoolse- en niet-schoolse activiteiten
•
doorstroom van talenten naar podia
Output
Talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende omgeving
(tweede programmalijn Jong Zuidoost)
Output per beleidsterrein van de tweede programmalijn:
– doorontwikkelen Brede Scholen (organisatorisch, fysiek en
inhoudelijk);
aanbieden
van
(naschoolse)
activiteiten
op
verschillende terreinen; bieden van dagarrangementen.
– bieden van een aantrekkelijk aanbod voor tieners en jongeren, met
speciale aandacht voor meiden; relatie leggen met Community Centers;
ontwikkelen subsidiesystematiek;
– aanmoedigen van culturele uitingen van jongeren; realiseren van een
effectieve samenwerking tussen culturele instellingen en scholen;
waarborgen van continuïteit, samenhang en kwaliteit van het aanbod;
aanbieden van doorlopend aanbod van kennismaking, ontwikkeling en
bekwaming.
– aanbod van NME-activiteite voor jongeren uit het VO; aantrekkelijk en
kwalitatief aanbod van NME-activiteten met doorlopende leerlijn voor BO;
meer sturing en regie vanuit het Stadsdeel; effectieve communicatie over
belang van NME.
– aansturing op uitvoering consensusvoorzieningen (schoolzwemmen,
verkeerslessen, muziekluisteruren, kunstkijkdagen);
– vergroten bekendheid participatie- en subsidiemogelijkheden; jongeren
betrekken bij invulling sociaal cultureel werk; bevorderen van
jeugdparticipatie bij Stadsdeelbeleid en op school.
– armoede onder jongeren bestrijden; aanbieden van schuldpreventie
projecten aan scholen en stimuleren van deelname hieraan;
– buurtcentra omvormen naar Community Centers en scheiding van beheer
en programmering;
– samen met scholen en omwonenden de verkeersveiligheid rondom
scholen vergroten.

Outcome
Kinderen en jongeren ontwikkelen hun kennis, vaardigheden en talenten.
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BIJLAGE 2

LIGGING VOORZIENINGEN AMSTERDAM
ZUIDOOST

Bron: Tele Atlas / Googlemaps, bewerking INTRAVAL
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. AANLEIDING
Op 30 juni 2009 heeft de deelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost unaniem een motie
aanvaard met het volgende besluit:
- de Rekenkamer van Amsterdam Zuidoost te verzoeken om een uitgebreid onderzoek te doen
naar het complete beleid betreffende jeugd en jongeren
- hierbij alle projecten en de uitvoerende organisaties te beoordelen op kwaliteit, effectiviteit
en bereikte doeleinden
- een overzicht te geven over het totale aantal bereikte individuele jongeren
Daarop heeft de Rekenkamer gereageerd met de mededeling het verzoek graag te honoreren. Gelet
echter op enerzijds de breedte van het verzoek en anderzijds de beperkingen die de Rekenkamer
zowel budgettair als in tijd kent, is voorgesteld om in gezamenlijk overleg te bepalen hoe de brug
tussen vraag en aanbod geslagen kan worden.
Vervolgens heeft overleg plaats gevonden van de Rekenkamer met de indieners van de motie en de
Commissie voor de Rekenkamer. Dat overleg heeft geresulteerd in de conclusie dat de vraag op een
aantal punten versmald zou kunnen worden zonder dat daardoor de essentie van de bedoeling van
de motie zou worden aangetast.
Inmiddels had de deelraad besloten om zelf een onderzoek uit te voeren naar de vraag vanuit de
doelgroep naar voorzieningen op het terrein van jeugd en jongeren. Om er voor te zorgen dat beide
onderzoeken goed op elkaar afgestemd zijn en zich niet ( deels ) op dezelfde vragen richten, is
overleg gevoerd met de leden van de deelraad die het onderzoek naar de vraag aansturen.
Geconstateerd is dat beide onderzoeken aanvullend op elkaar zijn omdat het onderzoek van de
deelraad is gericht op de vraag en het onderzoek van de Rekenkamer op het aanbod. In combinatie
met elkaar kunnen ze dienen als bouwstenen voor toekomstig beleid.
2. ONDERZOEKSTERREIN
Er zijn in de afgelopen jaren vele beleidsnota’s geschreven voor het terrein van jeugd en jongeren. De
meeste daarvan zijn toegespitst op een deelterrein zoals cultuur, veiligheid, onderwijs etc.. Gelet op
de intentie van de motie en in lijn met het gevoerde overleg met de deelraad hebben wij dit onderzoek gericht op een samenhangend aantal deelterreinen, waarop de eigen beleidsruimte van de
stadsdelen relatief groot is. Om zinvol onderzoek te kunnen doen moet er ook een hanteerbaar
kader zijn. Als ingang daarvoor zijn wij uitgegaan van de nota “Jong Zuidoost, Uitvoeringsprogramma
integraal jeugdbeleid, Halverwege 2006-2010”. Daarin wordt op blz. 21 en 22 drie programmalijnen
onderscheiden. Dat zijn:

1. Succesvolle schoolloopbaan en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
2. Talentontwikkeling, ontplooiing en participatie in een uitdagende omgeving
3. Sluitende zorgstructuur en ketenaanpak veiligheid
Vanuit de oogpunten “eigen beleidsruimte “en “breedte” hebben wij programmalijn 2 gekozen voor
het onderzoek. Wij hebben het beleidsterrein Sport daarin niet meegenomen omdat wij daar een
apart onderzoek naar hadden willen doen. Door de opheffing van de Rekenkamer Zuidoost zijn wij
daar niet meer aan toegekomen.
3. ONDERZOEKSVRAGEN
Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
a. Is er voor elk onderdeel van het onderzoeksterrein beleid vastgesteld?
b. Zijn er voorzieningen tot stand gebracht – en zo ja, welke – om het vastgestelde beleid te
realiseren?
c. Zijn de voorzieningen effectief in het realiseren van het vastgestelde beleid?
d. Hoe groot is het deel van de doelgroep dat met de voorziening wordt bereikt?
4. GEVOLGDE WERKWIJZE
De Rekenkamer heeft een extern bureau geselecteerd om het daadwerkelijke onderzoek te doen.
Het rapport van dat onderzoek treft u bijgaand. In het rapport wordt beschreven welke onderzoekmethoden zijn gehanteerd.
Een eerder concept van dit rapport is aan de stadsdeel secretaris voorgelegd om ambtelijk commentaar. Dit commentaar is besproken met hem en de betrokken medewerkers. Op grond van het
commentaar en de bespreking daarvan is de tekst van het concept op onderdelen aangepast en dat
heeft geleid tot de versie die u hierbij ontvangt als definitief rapport.
5. CONCLUSIES
De conclusies komen voort uit de beantwoording op de onderzoeksvragen.
a. Is er voor elk onderdeel van het onderzoeksterrein beleid vastgesteld?
Het antwoord hierop is ja. In sommige gevallen is het een vertaalslag van het stedelijk beleid
naar de specifieke situatie in Zuidoost en in de andere gevallen is het beleid door Zuidoost
zelf ontwikkeld.
b. Zijn er voorzieningen tot stand gebracht om het vastgestelde beleid te realiseren?
Het antwoord hierop is genuanceerd. Er zijn ( deels op papier ) veel voorzieningen in het
stadsdeel waar de jeugd en jongeren gebruik van kunnen maken. Er is door observaties
echter ook gebleken dat van de 33 activiteiten voor tieners en jongeren, die in Community
Centers en andere locaties ( jongerencentra, speeltuinen) geprogrammeerd waren er slechts

22 ook daadwerkelijk plaats vonden. De achtergrond van het niet doorgaan van de 11 wel
geprogrammeerde activiteiten is nogal divers en wordt in het rapport toegelicht. Van het
totale aantal gerealiseerde voorzieningen is dit weliswaar slechts een beperkt deel maar de
Rekenkamer acht dit niet acceptabel.
c. Zijn de voorzieningen effectief in het realiseren van het vastgestelde beleid?
Het antwoord hierop is: ten dele. Laagdrempelige activiteiten, gericht op kennismakingsactiviteiten en positief bezig zijn, bereiken zeker het beoogde doel. Dat ligt moeilijker bij
talentontwikkeling. Dat vergt meer inspanning van de deelnemers en een professionele
leiding. Op deze terreinen kan nog veel verbeterd worden. Recent is het stadsdeel ook
begonnen daar meer aandacht aan te besteden.
d. Hoe groot is het deel van de doelgroep dat met de voorziening wordt bereikt?
Het antwoord hierop is: op papier heel groot. De doelgroep bestaat uit 27.000 jongeren
onder de 24 jaar. Naar schatting nemen 24.000 jongeren deel aan de geplande activiteiten.
Er zijn echter jongeren die meer activiteiten bezoeken. Dit wordt niet geregistreerd. Het
werkelijke aantal deelnemers zal dus lager zijn dan 24.000. Daarbij komt dat er door het
stadsdeel vraagtekens gezet worden bij de registraties zoals die door externe uitvoerders
(met name door Swazoom ) worden verricht. Weliswaar is het stadsdeel al enige tijd bezig de
kwaliteit van deze registraties van Swazoom te verbeteren, maar ze worden nog niet
betrouwbaar geacht.
Dit alles neemt niet weg dat een substantieel deel van de doelgroep gebruik maakt van de
voorzieningen die worden aangeboden.
6. AANBEVELINGEN
Op grond van de bovenstaande conclusies en het uitgevoerde onderzoek doen wij u de volgende
aanbevelingen:
1. Zorg dat de registratie van het aantal deelnemers betrouwbaar is.
Zonder een juist inzicht in het gebruik van voorzieningen wordt de kans op het trekken van
verkeerde conclusies groot; daardoor ontstaat ook geen goed inzicht in de effectiviteit van
die voorzieningen.
2. Maak met de externe uitvoerders afspraken over het eventueel staken van geprogrammeerde activiteiten.
Het mag niet voorkomen dat de stadsdeelorganisatie en de bewoners op grond van de
gepubliceerde programmaboekjes in de veronderstelling verkeren dat er activiteiten plaats
vinden, die in werkelijkheid nooit gestart zijn of om de een of andere reden stilzwijgend
gestopt zijn.

3. Breng meer focus aan in de aangeboden activiteiten en voorzieningen.
Er wordt in Zuidoost een zeer uitgebreid scala aan activiteiten en voorzieningen aangeboden.
Daarbij valt op dat vooral de laagdrempelige bezigheidsactiviteiten druk bezocht worden.
Daarentegen komt de talentontwikkeling minder goed uit de verf. Wellicht zou het stadsdeel
zich meer moeten concentreren op de talentontwikkeling en een aantal van de andere
activiteiten over laten aan de vrije markt.
4. Speel beter in op de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen.
Door de samenstelling van de bevolking in Zuidoost met een relatief hoog aantal gezinnen
met lage inkomens en een grote variëteit aan culturen worden bijzondere eisen gesteld aan
de aangeboden voorzieningen en de programmering daarvan. Een illustratie daarvan is dat
gebleken is dat oudere jongeren aan een op die leeftijdsgroep ingestelde activiteit deelnemen en daarbij vergezeld worden door een jonger broertje of zusje, die op dat moment aan
hun zorg is toevertrouwd. Dat schept lastige situaties voor de jongere kinderen. Indien op
datzelfde moment voor deze groep iets zou worden georganiseerd wordt dat probleem
ondervangen.
7. SLOT
Wij zijn onder de indruk van de hoeveelheid energie en middelen die worden aangewend om de
jeugd in Zuidoost een aantrekkelijk scala aan voorzieningen aan te bieden. Wij zijn er echter van
overtuigd dat met het opvolgen van onze aanbevelingen de ingezette middelen nog meer effect
zullen hebben.
Tenslotte willen wij alle medewerkers van het stadsdeel en de externe betrokkenen die hebben
meegewerkt aan het uitvoeren van dit onderzoek hartelijk danken voor hun bereidwilligheid aan
onze aanslagen op hun tijd te willen voldoen.

De voormalige Rekenkamer Amsterdam Zuidoost

