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INLEIDING
De verlengde schooldag (VSD) is een naschools programma op negen basisscholen 

en een school voor voortgezet onderwijs in Helmond. Het programma is gestart 

in 2020 naar aanleiding van drie succesvolle pilots op de Westwijzer, de Silvester 

Bernadette en de Vuurvogel. Door de handen ineen te slaan kunnen leer- en 

ontwikkelkansen worden gestimuleerd bij de kinderen die dat nodig hebben, 

met als doel kansengelijkheid en talentontwikkeling te stimuleren. Hierdoor 

ontwikkelen de kinderen sociale competenties en maatschappelijke betrokkenheid 

waardoor zij een optimale kans krijgen op een brede ontwikkeling. 

In onze wijken zijn de problematieken in een aanzienlijk deel van de gezinnen 

zwaar en betreft het multi problemen. Deelname aan activiteiten die zorgen voor 

een brede ontwikkeling, zoals culturele activiteiten en sport schieten er dan 

vaak bij in. Om deze kinderen dezelfde kansen te kunnen bieden, is het wenselijk 

om de ‘onderwijstijd te verlengen’. Op deze manier worden onze kinderen beter 

voorbereid op deelname aan de samenleving. Hun perspectieven verbreden zich 

en op school is er regulier meer tijd vrij voor lees-, taal- en rekenontwikkeling. 

De combinatie van schools- en buitenschools leren biedt meer garantie voor een 

goede school- en maatschappelijke carrière van kinderen. 

De VSD heeft hiermee een preventieve werking. Naast ontwikkelkansen, zijn 

de kinderen in beeld bij welzijnswerkers en er ontstaat een vangnet waar nodig 

(vroegsignalering). We krijgen samen meer invloed op de ontwikkeling van 

kinderen. Waar kinderen opbloeien en we ouders weten te betrekken, worden ook 

voor de verdere toekomst stevigere verbindingen en een netwerk aangelegd waar 

kinderen en ouders baat bij hebben. 

Voor u ligt het jaarverslag van 2021 en de maanden januari t/m augustus van 2022. 

Een periode vol ontwikkelingen en uitdagingen. Het uitbreiden en verstevigen van 

het programma op organisatie en uitvoeringsniveau stond centraal. Onze aandacht 

ging uit naar het versterken van de samenwerking met scholen en partners, 

uitbreiding van het programma naar nieuwe scholen, het vergroten van bereik 

onder kinderen en versterken van de ouderbetrokkenheid. In dit verslag brengen 

wij de VSD voor u tot leven met verhalen, beelden en cijfers.

Veel leesplezier!

De leerlijn kunstzinnige oriëntatie 

geeft invulling aan een breed 

scala van creatieve activiteiten. 

Kennismaking met instrumenten 

en muzikale vorming is hiervan een 

onderdeel. Voor veel kinderen een 

nieuwe ervaring! De VSD brengt 

een muzikale wereld dichtbij, 

op laagdrempelige wijze maken 

kinderen kennis met muziekles.
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TERUGBLIK
Na een roerige start in 2020 stond het begin van 2021 helaas nog steeds in het 

teken van Corona. Gelukkig zagen een aantal scholen de noodzaak van de VSD 

en konden we, weliswaar in aangepaste vorm, weer aan de slag! Vanaf periode 

2 en 3 konden op alle zes de scholen de kinderen weer deelnemen aan de VSD. 

Doordat de activiteiten in 2020 deels hebben stilgelegen, hebben we in 2021 

extra activiteiten kunnen organiseren in de zomervakantie en herfstvakantie. Een 

hoogtepunt hiervan was de circusvoorstelling Tadaa! Een heerlijke dag waarbij 

de kinderen kennis maakten met wat je allemaal kunt doen in een circus die zij 

vervolgens afsloten met een optreden voor hun ouders, broertjes, zusjes opa’s en 

oma’s. Deze dag stond in het teken van samen werken, samen leren en samen 

plezier maken. 

De reguliere activiteiten van de VSD zijn naar een hoger niveau getild. De 

coronapandemie heeft de samenwerkingspartners dan wel fysiek uit elkaar 

gehaald, maar wel beter met elkaar verbonden. De situatie vroeg om korte 

lijntjes, duidelijke communicatie, flexibiliteit en afspraken maken. Samen hebben 

we laten zien dat we dit kunnen realiseren waardoor we als partners op elkaar 

kunnen bouwen. Daardoor weten scholen wat ze van de VSD kunnen verwachten, 

en ook wat van hen verwacht wordt. Dit zorgt voor commitment en een prettige 

samenwerking. Ook intern is het project beter geborgd. Afstemming en registratie 

lopen steeds beter en door het werken met vaste gezichten weet iedereen zijn 

eigen taak en verantwoordelijkheden. Hiernaar streven we ook in de samenwerking 

met partners en werken we aan een samenwerkingscultuur waarin we naar elkaar 

luisteren en van elkaar leren. Zo zijn we bereid om elkaars expertise te benutten, 

in plaats van alles zelf te willen doen en durven we elkaar aan te spreken op 

leerpunten. 

Om die fijne samenwerkingscultuur te stimuleren hebben we in het najaar van 2021 

een leersessie georganiseerd. Dit om te zorgen dat iedereen binnen het team van 

de VSD zich herkende in de visie, scherp blijft, leert en ontwikkelt. Hierbij waren 

uitgenodigd de pedagogisch begeleiders van de VSD (LEVgroep), buurtsportcoaches 

van JIBB+, de coördinator van Kunstkwartier en vertegenwoordigers (docenten) 

van de scholen. Het doel van de leersessie was ervaringen uitwisselen, inzichten 

krijgen en te komen tot verbeterpunten. Twee highlight die hieruit kwamen:

• Kindgesprekken:  aandacht hebben voor alle kinderen. Niet alleen de kinderen 

die vaak in een ruzie betrokken zijn, maar ook de kinderen die je nauwelijks 

ziet of hoort. Dit is niet alleen een taak van de pedagogisch begeleiders, maar 

van alle betrokken professionals. 

• Ouderbetrokkenheid: door de Coronapandemie werd de noodzaak nog 

duidelijker; hoe kunnen we de ouders bereiken? Via telefoon, whatsapp en 

mail, maar ook door een afsluitingsmiddag te organiseren waarbij ouders de 

mogelijkheid hebben om te komen kijken naar het resultaat wat de kinderen 

gemaakt hebben. Deze momenten zijn waardevol, niet alleen voor de kinderen 

en de ouders, maar ook voor de pedagogisch begeleiders, zij leren op deze 

manier de ouders kennen en waar nodig een vangnet creëren. 

In het voorjaar van 2022 werd duidelijk dat we de VSD konden gaan uitbreiden 

met vier nieuwe scholen. Hiervoor hebben we actief een aantal scholen benaderd. 

We hebben gesprekken gevoerd om uit te leggen wat de VSD inhoudt, wat we 

verwachten van een school; dat het iets is van ons samen en gedragen moet 

worden door school. We zijn blij met het enthousiasme van deze scholen en 

inmiddels goed op weg om samen met hen een succes te maken van de VSD! 

Berbel van Bree uit de Stuurgroep VSD over de VSD:
In aanraking komen met het onbekende en het ‘werken’ in een plezierige 

omgeving is voor ons allemaal belangrijk. Dat verruimt je blik en maakt figuurlijk 

je wereld groter. In niet alle situaties kan dit thuis worden aangeboden. Vandaar 

dat we juist voor kinderen waarbij dit het geval is, in Helmond de handen met 

elkaar ineenslaan en ‘de verlengde schooldag’ aanbieden. Sport en bewegen is 

ontspanning en inspanning, maar hoeveel zelfvertrouwen krijg je als blijkt dat 

je goed kunt volleyballen? En hoe leuk is het om in de keuken te helpen met de 

voorbereidingen? Leren en ontwikkelen doe je de hele dag. En voor sommige 

kinderen is het noodzakelijk dat ze zich daarbij nog wat extra geholpen voelen. 
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HIGHLIGHTS

Highlights in ontwikkeling

Highlights in de uitvoering

Organisatie Highlights
De kracht van de VSD ligt in de actieve samenwerking met netwerkpartners, de 

verbonden aanpak in de wijk en de ontwikkelkracht van het team. We zijn een 

lerend netwerk, zowel intern als extern continu in ontwikkeling. We leren van 

onze fouten, organiseren leer-sessies en maken gebruik van samenwerkingen 

met het onderwijs in de vorm van stage- en afstudeerplekken. 

Handboek
storytelling

Scriptie
Kansengelijkheid

Team
meetings

Leer
sessies

Vakantie
programma

2021

Circus
Tadaa

Extra inzet
Social Media

Foto expo
bij Jumbo

Programma Highlights
Naast het wekelijkse VSD programma zoeken we waar mogelijk de 

samenwerking met lokale initiatieven, ondernemers of andere diensten van 

LEVgroep. Doel is het vergroten van de betrokkenheid van de  VSD bij school en 

wijk, het bieden van een podium aan de deelnemende kinderen en het vergroten 

van de ouderbetrokkenheid bij het programma.

Voorbereiding
VSD op 3 nieuwe 

basisscholen 

Voorbereiding
VSD op VO
Vakcollege 

Introductie
jaarplan

Vaste en vertrouwde 
gastdocenten

Focus ouder-  
betrokkenheid

Maatwerk
werving

Raammuseum
Vuurvogel

Persoonlijke 
werving gr 7-8
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“
“ Exposeren voor 

duizenden mensen 
in de supermarkt. 
‘Iedereen kan mijn 
foto hier zien’
 

In december 2021 hebben kinderen van Kindcentrum Westwijzer een foto-expo 
georganiseerd bij de Jumbo in de wijk. Ook het Eindhovens Dagblad besteedde 
hier aandacht aan.

[...] ,,Veel plezier met het bekijken van de foto’s. Wij zijn er in ieder geval heel 

trots op”, zegt Jahzara Rollins (11) aan het einde van haar toespraak. Zij mocht 

de expositie gisteren officieel openen. Alle foto’s zijn gemaakt rondom de thema’s 

‘vreedzaam’ en ‘gezellig samenzijn’. Vanuit huis namen leerlingen spullen mee die 

voor hen bij de feestdagen passen om deze in de foto te verwerken.

Op straat
Het project is afkomstig van De Verlengde Schooldag, een initiatief waarbij 

leerlingen buiten schooltijd om kennismaken met ‘extra’ dingen zoals kunst, 

cultuur en sport. De afgelopen weken volgden dertien leerlingen van De Westwijzer 

de cursus fotografie, verzorgd door voormalig stadskunstenaar Tahné Kleijn. 

,,Daarbij mochten ze uiteindelijk aan de slag met een echte camera. Het resultaat 

daarvan hangt nu hier in de Jumbo”, vertelt projectcoördinator Myrna Welten. [...]

Vaak zijn deze kids buiten 

schooltijd op straat te vinden. 

Via De Verlengde Schooldag 

krijgen ze ineens een ander doel” 
“
HIGHLIGHT: 
Foto expo bij Jumbo

- Rinor (11)
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Ik zou iedereen aanraden om 
mee te doen omdat je dingen 
leert en het is gratis. Anders 
zouden sommige kinderen 
misschien niet mee kunnen 
doen, en nu is het voor 
iedereen! - Nada (10)

VSD OP SCHOOL

Pedagogisch begeleider Thijs over de VSD:
De samenwerking tussen school - LEVgroep - JIBB is afgelopen jaar weer 
versterkt bij de VSD op de Silvester Bernadette. De externe partijen die zijn 
ingevlogen weten steeds beter hun weg te vinden en komen afspraken goed na, 
wat een geruststelling is voor de activiteiten. De ouderbetrokkenheid mag nog 
groeien maar hier maken we stappen in en ik heb er vertrouwen in dat dit met 
ingang van het nieuwe schooljaar alleen maar beter gaat worden. 

Kinderen schrijven zich massaal in en vragen vaak naar nieuwe activiteiten. 
Tijdens de activiteiten zijn de meeste kids erg enthousiast en bouw ik echt een 
band op met de jeugd. De activiteiten zijn divers maar ik denk dat we binnen 
het team nog meer uit moeten wisselen met echte knallers! De koppeling met 
het wijkteam is nog wel een verbeterpunt. Maar stap voor stap wordt het steeds 
professioneler en hebben we meer impact met de VSD!

Bs Silvester Bernadette
Kinderen op deze school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Op deze 

katholieke school worden lessen levensbeschouwing gegeven a.d.h.v. thema’s. 

Om de brede ontwikkeling en talenten van kinderen te stimuleren, bieden ze naast 

een rijk onderwijsaanbod ook tal van naschoolse activiteiten aan kinderen, de VSD 

is hier onderdeel van. Weinig kinderen zijn lid van een vereniging, daarom is het 

belangrijk dat kinderen nieuwe dingen kunnen ontdekken en ontwikkelen tijdens de 

VSD activiteiten. 

De leerlijn oriëntatie op jezelf en de 
wereld gaat over jezelf ontwikkelen als 

persoon, op hoe mensen met elkaar 

omgaan, hoe ze problemen oplossen 

en hoe ze zin en betekenis geven aan 

hun bestaan. Binnen de VSD betekent 

dit een brede oriëntatie op individuele 

mogelijkheden en maatschappelijke 

thema’s. 

“
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OBS de Straap
OBS de Straap is een openbare basisschool. Op deze school wordt naast het 

onderwijs veel voor de kinderen gedaan: Vanuit de stichting OBSH worden lessen 

gegeven over kunst, theater en muziek.

Tijdens de VSD hebben diverse activiteiten plaatsgevonden. Op het gebied van 

sport en bewegen is er kickboksen, voetbal en dans aangeboden. In de lessen via 

Kunstkwartier hebben de kinderen kunnen schilderen, knutselen en tekenen. Ook 

zijn er muzieklessen en technieklessen georganiseerd. Zowel jongens als meiden 

doen enthousiast mee met het VSD programma. 

Pedagogisch begeleider Sara over de VSD:
Ik vond het afgelopen schooljaar een leuke, en ook zeker drukke periode.
De activiteiten van de VSD sloten voor mijn gevoel beter aan dan voorheen. De 
kinderen waren enthousiast en gemotiveerd en kwamen nagenoeg alle keren. 
Daarnaast merk ik dat iedereen de VSD steeds meer ziet als een vanzelfsprekend 
onderdeel van school. Leerkrachten zijn meer betrokken dan voorheen en 
kinderen zijn steeds opener, gemotiveerder en enthousiaster. 

Ik hoop dat aankomend schooljaar nog beter gaat zijn, met nog meer betrokken 
leerkrachten. Dat de kinderen juist zo gemotiveerd en enthousiast blijven - of nog 
enthousiaster worden. En dat de uitbreiding van de VSD op de nieuwe scholen 
weer nieuwe kansen en mogelijkheden gaan bieden. Maar ook dat wij als team 
nog meer samen optrekken en samen werken aan een sterk VSD programma.

VSD OP SCHOOL

Pedagogisch beleider Marjolein over de VSD
Ik ben enthousiast over het diverse aanbod wat de VSD te bieden heeft aan de 
kinderen. Mijn wens is dat nog meer kinderen kennismaken met de VSD, dus 
om nog meer kinderen te werven aankomend schooljaar en nog meer samen te 
werken met de leerkrachten van de basisschool.

Een voorbeeld is dat kinderen elkaar stimuleren om deel te nemen aan de VSD. 
Dit zag ik het afgelopen jaar. Het zou super zijn om nog meer kinderen te kunnen 
werven en te kunnen stimuleren, maar vooral als dat door de kinderen zelf komt. 
Verbinding in de groep en saamhorigheid vind ik heel belangrijk.

Bbs de Vuurvogel
Een vogel vliegt uit om de wereld te verkennen en is vol vuur, o zo nieuwsgierig 

naar het onbekende. Zo is ook de leerling van Brede Basisschool De Vuurvogel. Ze 

werken aan een optimale tevredenheid van kinderen en ouders. Het eigenaarschap 

van kinderen is hierin het belangrijkste middel om dit alles te bereiken. Kinderen 

op deze school hebben vaak een multiculturele achtergrond. 

De interesse in de VSD activiteiten is groot, de kinderen hebben echt behoefte 

aan deze activiteiten. De meeste kinderen spelen hele dagen buiten na schooltijd 

en vinden het dan ook leuk om tijdens georganiseerde activiteiten uitgedaagd te 

worden om nieuwe dingen te proberen.
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VSD OP SCHOOL

Pedagogisch begeleider Pleun over de VSD:

Ik heb de VSD afgelopen jaar ervaren als een mooi project om kinderen te laten 

deelnemen aan activiteiten waar ze misschien anders niet aan zouden deelnemen. 

Wat er voor mij uitsprong was de verbinding tussen de kinderen en de wijk. Mooi 

om te zien hoe de kinderen zelf met het idee kwamen om mensen uit het wijkhuis 

blij te maken met wat lekkers. Waar ik volgend jaar de nadruk op zou willen 

leggen, omdat ik dat mede door corona nu nog weinig heb gedaan/ gezien, is 

het contact met ouders. Ook al is het maar het laatste kwartiertje van de laatste 

les waarin kinderen iets lekkers hebben gemaakt voor hun ouders en een soort 

restaurantje spelen. Dit lijken mij mooie dingen en hier wil ik mijn best voor gaan 

doen. Ook wil ik nog meer de verbinding opzoeken met de leerkrachten om echt 

een onderdeel uit te maken van de school. 

Creatief vakdocent Liesbeth over de VSD:

Dit schooljaar mocht ik samen met Myrna, Pleun en Marcella vormgeven aan het 

VSD programma op de Westwijzer en de Mozaïek. Een erg prettige samenwerking 

in alle opzichten. We hebben veel buitenlessen gedaan op verschillende plekken 

in de wijk, want ik werk graag vanuit verwondering. Omdat het lekker weer was 

konden de kinderen ontdekken dat in hun eigen wijk meer natuur (en schatten!)  

te vinden zijn dan je op het eerste gezicht zou denken.

Kindcentrum Westwijzer
Kindcentrum Westwijzer is een gezonde taalschool. Er is speciale aandacht voor 

voeding en sport, en in alle vakgebieden wordt extra aandacht besteed aan de 

Nederlandse taal. Ervan uitgaande dat ieder kind anders is en van huis uit op 

verschillende wijzen gestimuleerd of ondersteund wordt, biedt Westwijzer een 

speelleeromgeving aan een doelgroep die heel divers is. Weinig kinderen zijn lid 

van een club of vereniging. De VSD is het enige dat op deze school georganiseerd 

wordt na schooltijd, animo voor de VSD is dan ook erg groot.

“ Ik vind het moeilijkste bij VSD 
samenwerken, omdat andere 
kinderen het soms anders willen 
of een andere mening hebben. 
Ik weet heel goed hoe ik het wil 
dus dat is soms lastig. Maar de 
Juf helpt mij hierbij. Denisha (9)
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Bs de Goede Herder
“Ieder kind mag trots zijn op zichzelf”. Bs de Goede Herder is tevreden als kinderen 

met een goed gevoel en met genoeg kennis en vaardigheden (naar hun eigen 

mogelijkheden) de school verlaten: sociaal vaardig, met vertrouwen, autonoom 

en ambitieus. Actief burgerschap is voor deze school een vanzelfsprekend thema: 

samen maken zij de school.

Tijdens de VSD wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden, 

worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen zij een goed gevoel bij deelname aan 

verschillende activiteiten.

VSD OP SCHOOL
Kindcentrum Mozaïek 
Kindcentrum Mozaïek wil een school zijn, die doelgroepkinderen voorbereidt op 

het goed kunnen functioneren in een snel veranderende maatschappij. Zij willen dit 

doen in een veilige omgeving waar kinderen en volwassenen respectvol met elkaar 

omgaan. Ze bieden kinderen, vanuit hun eigenaarschap, ruimte en hulp bij het 

ontwikkelen van hun zelfstandigheid, talenten en sociale vaardigheden, zodat ze 

klaar zijn voor hun toekomst als sociaal wereldburger. 

Kindcentrum Mozaïek is een multiculturele school. Je ziet veel verschillende 

nationaliteiten. De VSD wordt als zeer positief ervaren op school, het is een 

begrip op school en dit hoor je ook in de wandelgangen terug. Kinderen zijn erg 

enthousiast. 

Pedagogisch begeleider Marcella over de VSD:

Doordat het contact met de schoolcoördinator VSD zo goed is kan ik veel op de 

Mozaiek doen. Ik mag de klassen in en even een momentje pakken. Ik mag de 

VSD draaien in de klaslokalen, dat is nooit een probleem. Ik ben bij een overleg 

aangesloten om nog iets over Jongerenwerk, Matchmentor en de VSD te vertellen 

waardoor andere docenten, waar ik niet direct mee samen werk, mij ook weten te 

vinden. Ik krijg steeds beter contact met de leerlingen. Mijn band met groep 8 is 

al veel hechter dan met de groep van vorig jaar en dat blijft groeien. Geen enkele 

docent op school ziet alle kinderen, maar bij de VSD doet iedereen mee. 

Creatief vakdocent Liesbeth over de VSD:

Het werken in kleine groepen beviel goed, er was veel ruimte voor verhalen. 

Op basis van wat kinderen zagen en vonden maakten ze o.a dromenvangers, 

bloemenschilderijtjes en rubbings van bladeren, schreven ze gedichten en 

beschilderden ze stenen. De kinderen hadden zelf heel veel goede ideeën, dus op 

speciaal verzoek schilderden ze landschappen in de stijl van van Gogh. Wat mij 

betreft was het een feestje!

Lees- en mediacoach Ruud Meulendijks over de VSD:

De VSD zie ik vooral als een 1e kennismaking. Om eens te proeven van activiteiten 

waarmee kansarme kinderen normaal gesproken niet in aanraking komen. Het 

moet vooral leuk, speels en ongedwongen zijn. Nu zijn we veel educatief en 

sturend bezig. Het aanbod van de bibliotheek werd goed ontvangen: cool, gaaf, 

leukste les ooit. Fijn dat we ondersteund worden door de pedagogisch begeleiders 

van de LEVgroep, die de kinderen vaak al kennen.

Het lijkt me leuk om een 
dagje mee te lopen in een 
winkel. Misschien kunnen 
we dat eens doen  
met VSD? - Sueda (8)

““
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Hoe meten we de impact?
Er wordt op twee manieren vorm gegeven aan de evaluatie en monitoring 

van de VSD: het meten en registreren van aantallen en kenmerken en 

daarnaast via storytelling. We maken gebruik van formats voor het vastleggen 

van deelnemersgegevens en informatie over de activiteiten per school. De 

deelnemersgegevens worden praktisch gebruikt voor het inschrijven voor 

activiteiten en het maken van groepen, maar daarnaast worden deze ook 

geanalyseerd. Hieruit is op te maken hoeveel unieke deelnemers meedoen met de 

VSD en of zij zich 1x of vaker inschrijven voor het aanbod. Ook noteren we op deze 

lijsten of de kinderen lid zijn van verenigingen of clubs.

 

Per school wordt bijgehouden welke activiteiten worden ondernomen per periode. 

Hierbij worden verschillende dingen genoteerd: 

• Inhoud activiteit 

• Locatie activiteit 

• Betrokken vakdocent 

• Aantal ingeschreven kinderen 

• Daadwerkelijk aantal deelnemers 

• Leerlijn 

• Lidmaatschap club/ vereniging 

• Aantal actieve ouders, betrokken vrijwilligers en stagiaires 

Daarnaast registreren de pedagogisch begeleiders het aantal ouderactiviteiten en 

het aantal individuele kindgesprekken met leerlingen. 

MONITORING

Bij de leerlijn 
bewegingsonderwijs leren 

kinderen op een verantwoorde 

manier deel te nemen aan sport, 

spel en bewegingsactiviteiten. 

Naast de fysieke uitdaging 

wordt aandacht besteed aan 

samenspel, respect voor elkaar 

en doorzettingsvermogen. 



2322

“
STORYTELLING
Bij de VSD gebruiken we Storytelling als instrument om het programma te 

evalueren, de impact op de betrokkenen zichtbaar te maken en kleur te geven aan 

de cijfers en resultaten die we monitoren. Het is een onderscheidende manier van 

evalueren, die de rapportage leuker, levendiger en betekenisvoller maakt. Als we 

ons bewuster worden van alle verhalen om ons heen leren we onze doelgroep beter 

kennen, kunnen we sneller bijsturen en uiteindelijk een passender programma 

neerzetten. En door deze verhalen als team met elkaar te delen leren we van 

elkaars ervaringen en kunnen we het programma doorontwikkelen.  

De monitoring en storytelling is erop gericht om te onderzoeken welk effect 

deelname aan de VSD heeft op het welbevinden en zelfvertrouwen van de 

leerlingen. Hierbij wordt gekeken welke activiteiten echt waarde toevoegen aan 

de (taal)ontwikkeling van kinderen en of dit een positieve bijdrage levert aan hun 

resultaten op school. Ontwikkeling in de breedste zin van het woord: vaardigheden, 

cognitief, sociaal-emotioneel, moreel.

Niek Lensen, leerlingencoördinator Vakcollege, over de VSD:

In schooljaar 22-23 start de VSD op het Vakcollege in samenwerking met 

LEVgroep. Goed onderwijs, begeleiding op maat en een plezierige schooltijd is 

waar het Vakcollege Helmond voor staat. We gaan daarom ver om het beste in 

onze leerlingen naar boven te halen en zo te helpen naar een mooie toekomst. 

Met de VSD geven we onze leerlingen de kans nieuwe talenten te ontdekken en 

zich te ontplooien buiten de geijkte kaders van het onderwijs. Samen kijken wij uit 

naar de groei van onze leerlingen waar de VSD zijn bijdrage aan gaat leveren.  

Dat kinderen die bijvoorbeeld 
geen sporten doen het toch 
kunnen proberen. En dan mag je 
ook je gevoelens uitlaten en 
dansen met kinderen die je leuk 
vindt en je hebt altijd mensen 
naast je die je kunnen helpen. 
- Isabella (11)
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“Als je het 
niet probeert 
kun je niet 
weten of het 
leuk is of 
niet!

De aanbevelingen uit het 

afstudeeronderzoek dienen als advies aan 

het team van de Verlengde Schooldag, 

waarmee zij hun aanpak, activiteitenaanbod 

en begeleiding kunnen aanscherpen. Waar 

nodig kunnen zij hun werkwijze aanpassen 

of doorontwikkelen. Op de nieuwe scholen 

kunnen de aanbevelingen vanaf het begin 

worden meegenomen om nog meer 

kansengelijkheid voor de kinderen te 

creëren.

Aanvullend onderzoek tijdens schooljaar 2021-2022
Tijdens schooljaar 2021-2022 is een onderzoek gedaan door een afstudeerstagiaire 

Pedagogiek, Pleun Tielemans. Inmiddels is zij in dienst als een van de pedagogisch 

begeleiders voor de VSD. Voor haar onderzoek heeft zij ervaringen opgehaald 

van betrokken professionals en kinderen van de Westwijzer en de Straap. 

Daarbij richtte zij zich op de impact van de VSD op kansengelijkheid met als doel 

verbeterpunten inzichtelijk te maken en de werkwijze daarop aan te passen. 

Door literatuuronderzoek is duidelijk welke houding en vaardigheden de 

pedagogisch begeleiders moeten bezitten en aan welke voorwaarden activiteiten 

moeten voldoen. Door deze bevindingen te vergelijken met de huidige 

praktijksituatie ontstaat een overzicht met sterke en zwakke punten van de VSD. De 

zwakke punten zijn omgezet in actiepunten en worden momenteel doorgevoerd in 

de aanpak van de VSD in schooljaar 2022-2023. 

Aanvullend onderzoek tijdens schooljaar 2022-2023
Ook tijdens schooljaar 2022-2023 is aandacht voor aanvullend onderzoek. Ten 

eerste zal een onderzoek worden uitgevoerd door een afstudeerstagiaire van de 

universitaire master Youth Studies (Utrecht University). Dit onderzoek heeft de 

vorm van een procesevaluatie en zal starten in februari 2023. Ten tweede zal in 

samenwerking met het ministerie en gemeente Helmond een onderzoek worden 

verricht om de impact op de deelnemende kinderen inzichtelijk te maken. Het is 

nog onbekend wanneer dit onderzoek zal starten. 

Ik sta voor gelijkheid en dezelfde 

kansen voor ieder kind ongeacht 

kennis, achtergrond en geld. “
- Pleun Tielemans, pedagogisch begeleider VSD

ONDERZOEK
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VSD ACTIVITEITEN

Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Crea workshop
Kunstkwartier
gr. 3 en 5 (11)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 6-7 (18)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 4 (11)

Zelfverdediging
Fast4U
gr. 7 (8)

Periode 5
juni - juli 2021

Techniek 
MadScience
gr. 3-4 (24)

Techlab
Bibliotheek
gr. 5 (12)

Vissen
Jibb+
gr. 6-7 (11)

Toneel
Kunstkwartier
gr. 6 (9)

Crea + spel
Tipi Tentje Weert
gr. 7 (24)

Periode 1
Sept - okt 2021

HipHop dans
Hoomrun
gr. 5-6 (20)

Balspelen
Jibb+
gr. 4-5 (12)

Freerunnen
Dynamo
gr. 7-8 (15)

Periode 2
nov - dec 2021

Dansen
Unity Eight
gr. 3-4 (14)

Urban Sports
Jibb+
gr. 5-6 (10)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 5-6 (8)

Fotografie 
Kunstkwartier
gr. 7-8 (13)

Periode 3
jan - feb 2022

Koken
Zzp
gr. 7-8 (21)

Techniek
Madscience
gr. 5-6 (21)

Knutselen
Kunstkwartier
gr. 3 (9)

Knutselen
Kunstkwartier
gr. 6 (8)

Turnen
Jibb+
gr. 4 (11)

Periode 4
maart - mei 2022

Koken
Zzp
gr. 5 (13)

Media
Bibliotheek
gr. 6 (20)

Theater
Kunstkwartier
gr. 3-4 (23)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 7-8 (12)

Periode 5
juni - juli 2022

Sport/beweging
Jibb+
gr. 5-6 (11)

Kunst
Kunstkwartier
gr. 3 (7)

Kunst
Kunstkwartier
gr. 4 (8)

Dierenambulance
Dierenambulance
gr. 4 (12)

Bakken
LEVgroep
gr. 7-8 (19)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

26  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

35  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.

Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Techniek
Bibliotheek
gr. 4 (6)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 4 (18)

Creatief koken
Zzp
gr. 6 (12)

Sport & Spel
Jibb+
gr. 4 (5)

Periode 5
juni - juli 2021

Muziek
Kunstkwartier
gr. 5 (6)

HipHop dans
Zzp’er
gr. 7 (5)

Sport & spel
Jibb+
gr. 7 (9)

Periode 1
Sept - okt 2021

Sport & spel
Jibb+
gr. 4-5 (20)

Theater
Kunstkwartier
gr. 4-5 (15)

Techniek
MadScience
gr. 6-8 (17)

Periode 2
nov - dec 2021

Sport & spel
Jibb+
gr. 5-8 (10)

Techniek
MadScience
gr. 4-5 (20)

Theater (7)
Kunstkwartier
gr. 6-8

Periode 3
jan - feb 2022

Periode 4
maart - mei 2022

Dans
Dans Reinier
gr. 4-8 (19)

Escape Room
Bibliotheek
gr. 6-8 (15)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 4-5 (15)

Periode 5
juni - juli 2022

Sport/beweging
Jibb+
gr. 4-5 (13)

Beeldende Kunst
Kunstkwartier
gr. 4-5 (14)

Fotografie
Kunstkwartier
gr. 6-8 (12)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Bewegingsonderwijs

Kunstzinnige orientatie

Orientatie op jezelf in de wereld

35  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

35  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.

KC WESTWIJZER KC MOZAIEK
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Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Periode 5
juni - juli 2021

Balsporten
Jibb+
gr. 3-5 (23)

Techniek
Madscience
gr. 6-8 (20)

Periode 1
Sept - okt 2021

Drama
Kunstkwartier
gr. 3-4 (15)

Kunst
Kunstkwartier
gr. 3-4 (15)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 5-6 (14)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 5-6 (5)

Kunst
Kunstkwartier
gr. 7-8 (3)

Periode 2
nov - dec 2021

Koken
Zzp
gr. 3-4 (14)

Koken
Zzp
gr. 3-6 (16)

Media
Bibliotheek
gr. 5-6 (10)

Sport/bewegen 
Jibb+
gr. 6-8 (13)

Boksen 
Holzken
gr. 6-8 (15)

Periode 3
jan - feb 2022

Periode 4
maart - mei 2022

Dans
Jibb+
gr. 3-4 (22)

Turnen
Jibb+
gr. 3-6 (15)

Techniek
Madscience
gr. 5-6 (16)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 7-8 (4)

Techniek
Madscience
gr. 7-8 (14)

Periode 5
juni - juli 2022

Kunst
Kunstkwartier
gr. 3-4 (15)

Fotografie
Kunstkwartier
gr. 5-6 (4)

Spel estafette
Jibb+/LEVgroep
gr. 3-6 (17)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

32  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

32  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.

Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Periode 5
juni - juli 2021

Marble Mania
LEVgroep
gr. 4-6 (33)

Graffiti
LEVgroep
gr. 7-8 (18)

Periode 1
Sept - okt 2021

Techniek
Madscience
gr. 3-4 (19)

Skateboarden
LEVgroep
gr. 7-8 (5)

Balsporten
Jibb+
gr. 5-6 (18)

Periode 2
nov - dec 2021

Rappen
Rapper Janus
gr. 5-6 (10)

Fotograferen
Kunstkwartier
gr. 3-4 (30)

Urban sports
Jibb+
gr. 7-8 (6)

Periode 3
jan - feb 2022

Periode 4
maart - mei 2022

Greenscreen
Bibliotheek
gr. 7-8 (18)

Creatief koken
Zzp
gr. 3-4 (37)

Sport op muziek
Jibb+
gr. 5-6 (15)

Periode 5
juni - juli 2022

Graffiti
LEVgroep
gr. 5-6 (14)

Drama
Kunstkwartier
gr. 7-8 (11)

Sport en spel
Jibb+
gr. 3-4 (23)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

24  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

VSD ACTIVITEITEN
Bewegingsonderwijs

Kunstzinnige orientatie

Orientatie op jezelf in de wereld

BS DE GOEDE HERDER BS SILVESTER BERNADETTE

12  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.
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Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Periode 5
juni - juli 2021

Periode 1
Sept - okt 2021

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 3-6 (14)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 5-6 (10)

Techniek
Madscience
gr. 7-8 (20)

Periode 2
nov - dec 2021

Drama
Kunstkwartier
gr. 3-4 (21)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 7-8 (12)

Creatief koken
Zzp
gr. 5-6 (17)

Periode 3
jan - feb 2022

Techniek
Madscience
gr. 3-4 (23)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 5-6 (14)

Kunst
Kunstkwartier
gr. 7-8 (6)

Periode 4
maart - mei 2022

Muziek
Kunstkwartier
gr. 3-4 (12)

Techniek
Madscience
gr. 5-6 (19)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 7-8 (8)

Periode 5
juni - juli 2022

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 4-5 (14)

Media
Bibliotheek
gr. 5-6 (16)

Spiegeltje wand 
Zzp
gr. 7-8 (8)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

38  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

35  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.

Periode 3
jan - mrt 2021

Periode 4
mrt - mei 2021

Koken + bakken
Tipifeestje
gr. 3 (8)

Creatief
Kunstkwartier
gr. 4 (10)

Creatief
Kunstkwartier
gr. 7-8 (17)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 5-6 (23)

Periode 5
juni - juli 2021

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 7-8 (17)

Techniek
Madscience
gr. 5-6 (24)

Koken + bakken
Tipifeestje
gr. 4 (12)

Periode 1
Sept - okt 2021

Creatief
Kunstkwartier
gr. 5-6 (31)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 3-4 (35)

Kickboxen
El Maach
gr. 7-8 (17)

Periode 2
nov - dec 2021

Techniek
Madscience
gr. 4-5 (36)

Sport/bewegen
Jibb+
gr. 5-6 (33)

Koken & bakken
LEVgroep
gr. 7-8 (24)

Periode 3
jan - feb 2022

Creatief
Kunstkwartier
gr. 3-4 (30)

Theater
Kunstkwartier
gr. 4 (13)

Greenscreen
Bibliotheek
gr. 6 (12)

Urban sports
Jibb+
gr. 7-8 (17)

Periode 4
maart - mei 2022

Judo
Jibb+
gr. 3-4 (30)

Creatief koken
Zzp
gr. 5-6 (24)

Graffiti
Kunstkwartier
gr. 7-8 (16)

Muziek
Kunstkwartier
gr. 5 (12)

Periode 5
juni - juli 2022

Creatief koken
Zzp
gr. 3-4 (24)

Sport en spel
Jibb+
gr. 5-6 (22)

Techniek
Madscience
gr. 7-8 (18)

Geen activiteiten i.v.m. Covid-19

40  
kindgesprekken over 

motivatie, leermomenten 
en talenten.

35  
ouderactiviteiten; 
digitaal contact, 

feestelijke afsluiting 
activiteitenreeks.

VSD ACTIVITEITEN
Bewegingsonderwijs

Kunstzinnige orientatie

Orientatie op jezelf in de wereld

OBS DE STRAAP BBS VUURVOGEL
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Deelnemende scholen + leerlingenaantal:
• Bs Westwijzer (133)

• Kindcentrum Mozaïek (161)

• Bs de Goede Herder (286)

• Obs de Straap (163)

• Bbs de Vuurvogel (307)

• Bs Silvester Bernadette (270)

Activiteitenreeksen per leerlijn:

Samenstelling team:

70%

20%

3%

7%
Vrijwilligers (3)

VSD pedagogisch begeleider (6)

Vakdocenten (61)

Stagiaires (17)

38%
33%

Bewegingsonderwijs (24)

Kunstzinnige orientatie (27)

Orientatie op jezelf in de wereld (21)

CIJFERS 2021 
januari - december 2021: overzichtsgegevens

Circus Tadaa:
een circusvoorstelling met 120 kinderen.

Vakantie activiteit
Circus in 1 dag
Show time!

6 scholen
120 kinderen
100 ouders

29%

3% 56
activiteiten voor ouders

318
activiteiten

1240
inschrijvingen

95
kindgesprekken

51%
van de leerlingen  
neemt deel aan  

de VSD

651
unieke

deelnemers

Het jaar 2021 in vogelvlucht: 
op alle scholen is het aantal 

deelnemende leerlingen 

gegroeid. VSD verankerd zich 

binnen de scholen. 
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Percentage leerlingen van de 
school dat deelneemt aan VSD. 
Groei 2021 t.o.v. 2020.

Aantal unieke deelnemers VSD 
per school. Groei t.o.v. 2020.
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33%

72%

65

94

35%

47%

54

77
43%

52%

64

87

19%

34%

54

98

29%

60%

90

183

29%

41%
79

112

Percentage deelnemers VSD dat 
geen lid is van een vereniging:

Aanbieders VSD activiteiten:
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70%
19%

68%

14%

73%

4%

65%
28%

63%

29%75%

6%

De kidspagina:  
ook in Coronatijd een 

stimulans voor kinderen 
om te spelen. Voor iedere 
schoolvakantie komt er 

een nieuwe  
kidspagina uit.

Verbonden netwerk 
rondom het kind: 

samenwerking 
ketenpartners (scholen 
(bv. ZAT), Sociale Teams 
Helmond en wijkteams) 

is versterkt.

CIJFERS 2021 
januari - december 2021: overzichtsgegevens

20
21

20
21

20
22 20

22



3736

Deelnemende scholen + aantal leerlingen:
• Bs Westwijzer (133)

• Kindcentrum Mozaïek (161)

• Bs de Goede Herder (286)

Activiteiten per leerlijn:

41%

28%
Bewegingsonderwijs (14)

Kunstzinnige orientatie (21)

Orientatie op jezelf in de wereld (16)31%

CIJFERS 2022 
januari t/m augustus 2022: overzichtsgegevens

Aantal deelnemers aan VSD:

• 
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ijzer

• 
K

indcentrum
 M

ozaïek

• 
B

s de G
oede H

erder
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• 
B

s Silvester B
ernadette

195

120

88
107

218

118

• Obs de Straap/Rakt (163)

• Bbs de Vuurvogel (307)

• Bs Silvester Bernadette (270)

“Er is nog altijd meer vraag 
dan aanbod bij de VSD en van 
de kinderen mag het altijd 
meer zijn! Er is grote  
behoefte aan dit soort  
activiteiten.”

49
contacten ouders

249
activiteiten

846
inschrijvingen

63
kindgesprekken

56
activiteitenreeksen

Uitbreiding scholen:  
na de zomervakantie 
start VSD op 3 nieuwe 

basischolen en het 
Vakcollege. 
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Doorgeschoven middelen 2020
In 2020 was een bedrag van €26.369,- niet besteed. Dit bedrag is doorgeschoven 

naar 2021 met als doel extra activiteiten in de zomervakantie. Onderstaand de 

begroting en realisatie van deze activiteiten. 

Financiële verantwoording 2021 en januari t/m augustus 2022
Net als in 2020 zijn helaas ook in 2021 en 2022 activiteiten niet doorgegaan 

door de coronapandemie. Deze tijd hebben we benut voor het herzien van onze 

communicatiestrategie, de projectorganisatie en zijn we alvast vooruit gaan kijken 

naar schooljaar 2022-2023. Hierbij hebben we geïnventariseerd welke scholen 

graag meedoen met de Verlengde Schooldag en op welke manier we het project 

daar goed kunnen implementeren. 

De pedagogisch begeleiders zijn al sinds de start van het project het vaste gezicht 

op school, wat maakte dat dit jaar heel soepel verliep en weinig aansturing 

nodig was vanuit de coördinatie. De pedagogisch begeleiders, scholen en 

samenwerkingspartners kennen elkaar en weten elkaar te vinden om snel en 

efficiënt te schakelen.  

In 2021 is een bedrag van €19.390,43 overgebleven en in 2022 een bedrag van 

€14.805,54. Deze bedragen zijn in overleg doorgeschoven naar schooljaar  

2022-2023 en opgenomen in de begroting die is ingediend bij gemeente Helmond. 

Hierbij was het bedrag van 2022 nog opgenomen als stelpost omdat bij indienen 

van de begroting het schooljaar nog niet was afgerond. 

 

FINANCIËN
PERIODE: 01-07-2021 tot en met 31-08-2021

Gemeente Helmond

Omschrijwing Begroting  Zomeractiviteiten 2021

Personele uren 280,00 324,50
subtotaal uren € 20.563,20 € 23.831,28
Activiteitenkosten € 5.806,00 € 2.537,92
Totaal € 26.369,20 € 26.369,20

€ 26.369,20
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€ 66.144 € 29.651
€ 104.177 € 114.652

€ 28.938 € 34.046
€ 28.938 € 27.834

€ 10.000 € 10.000

€ 64.197 € 64.197

€ 21.803 € 24.427

€ 43.260 € 43.260
€ 16.356 € 16.356

€ 383.813 € 364.423

€ 150.000 € 160.610
€ 30.000
€ 70.000 € 70.000,00

€ 43.260 € 43.260
€ 16.356 € 16.356

€ 74.197 € 74.197

€ 383.813 € 364.423

€ 19.390,43

€ 49.595 € 36.557
€ 77.011 € 76.687
€ 21.392 € 19.253
€ 21.392 € 21.526

€ 1.160
€ 6.667 € 6.667

€ 42.798 € 42.798

€ 10.610 € 10.012

€ 28.840 € 28.840
€ 10.904 € 10.904

€ 269.209 € 254.403

€ 150.000 € 165.194
€ 30.000

€ 28.840 € 28.840
€ 10.904 € 10.904

€ 49.465 € 49.465

€ 269.209 € 254.403

€ 14.805,54
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En of ik het jammer zouden 
vinden als er geen VSD meer zou 
zijn. Ja, schrijf dit maar op. Dat 
zou het jammerste zijn van de 

hele wereld! Zet mijn naam 
er ook maar bij. 

– Oliwia (10)

“


