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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:
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Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De internetsites en filmpjes kun je vinden op 24boost, het leerplatform waarop de digitale versie
van dit keuzedeel staat. Het keuzedeel in ingedeeld in leereenheden. De titel van de leereenheid
vind je bovenaan de pagina in je boek. Zoek in dezelfde leereenheid op 24boost naar het juiste
opdrachtnummer en/of de juiste bron.

Om toegang te krijgen tot 24boost moet je eerst een account aanmaken en je licentie activeren.

1. Ga naar https://start.24boost.nl

2. Ga naar ACCOUNT AANMAKEN
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3. Vul alle gevraagde gegevens in en
klik op ACCOUNT AANMAKEN

4. Activeer je account via de link in de
e-mail die je hebt ontvangen.
Let op! De e-mail kan in je
ongewenste e-mail terechtkomen.

5. Log in met jouw Gebruikersnaam
en Wachtwoord.

6. Klik op OVERSLAAN in het scherm
waar je nu op komt
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7. Klik op Activeer je licentie.

8. Voer de licentiecode in die voorin
je boek staat en kies voor Uitgeverij
Edu’Actief. Klik op ACTIVEER.

9. Onder LEREN tref je de bronnen
aan.

Voor het gebruik van 24boost heb je een tablet, laptop of computer met internettoegang nodig.
Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Inleiding

Brede scholen/IKC’s zijn in steeds meer gemeenten te vinden. Met de toename van deze scholen
stijgt ook de behoefte aan combinatiefunctionarissen in brede scholen. Binnen een brede school
zorgen school en kinderopvang samen met partners voor kinderen. Kinderen krijgen hier de kans
om hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien. Een combinatiefunctionaris (ook wel brede
schoolcoördinator genoemd) is meestal aangesteld bij één werkgever, maar werkt voor twee of
meer instellingen. Als combifunctionaris ben je een belangrijke schakel tussen de verschillende
organisaties en de professionals. Het werkveld van de combinatiefunctionaris bij een brede school
is nog volop in ontwikkeling. Dit brengt extra uitdagingen, maar ook kansen met zich mee.

Binnen een brede school zorgen school en kinderopvang samen met partners voor kinderen.

In het keuzedeel Combinatiefunctionaris IKC/Brede school oefen je kennis en vaardigheden die
nodig zijn om samen met andere professionals optimale ontwikkelingskansen te bieden aan elk
kind.
Veel vaardigheden (denk aan samenwerken, overleggen en coördineren) heb je al geleerd in eerdere
cursussen. In dit keuzedeel ga je je verdiepen in de verschillende partners die samen een brede
school (kunnen) vormen. Je onderzoekt de verschillen en de overeenkomsten. Je kijkt waar er
samengewerkt kan worden en gaat hiermee aan de slag.
Door een goede basiskennis van de werkvelden van bredeschoolpartners weet je wat je van wie
kunt verwachten. Naast het (her)kennen van talenten en kwaliteiten kun je positief verbinden. Wie
weet maak jij straks het verschil in het leven van sommige kinderen en hun ouders.
Dit keuzedeel is opgebouwd uit drie leereenheden, waarvoor je in totaal 240 SBU nodig hebt:
1. Wat is een brede school? (40 SBU)
2. School en kinderopvang (80 SBU)
3. Werken binnen een brede school (120 SBU).

Hoe werk je met een keuzedeel?

Bekijk het volgende filmpje.

Integrale kindcentra
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De uitdaging
Je maakt een informatieboekje over de brede school voor (nieuwe) ouders waarin informatie is te
vinden over:
• het type brede school
• de aanwezige partijen in de brede school en hun rol
• de (pedagogische) visie en uitgangspunten
• de samenwerkingsverbanden
• hoe er wordt omgegaan met de talenten van kinderen
• hoe er wordt omgegaan met kinderen die extra zorg nodig hebben
• hoe er wordt omgegaan met privacy.
Achter in het informatieboekje staat een voorbeeld van een naschools activiteitenprogramma. Ook
staan er andere gezamenlijke activiteiten in die er regelmatig worden georganiseerd (thema).

Resultaten
Resultaten van dit keuzedeel zijn:
- Je kunt de visie, uitgangspunten en kenmerken van een brede school benoemen.
- Je kunt in kaart brengen welke soorten opvang en welke typen scholen er in een brede school zitten

en welke andere partijen betrokken zijn.
- Je kunt de overeenkomsten en verschillen tussen onderwijs en opvang benoemen en hiermee omgaan.
- Je kunt een naschools programma aanbieden waarin alle kinderen van alle leeftijden aan de slag

kunnen en je kunt de invulling van het programma motiveren.
- Je kunt communiceren met ouders, collega’s en professionals binnen de brede school.
- Je kunt verbinding leggen tussen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.
- Je kunt talenten van kinderen, collega’s en jezelf herkennen en benoemen.

Beoordeling
• vragenset Test je kennis! 3 x 15 vragen
• vaardigheden die je aantoont in opdrachten
• beroepsproducten per leereenheid
• afsluitende eindopdracht.
Je docent bepaalt welke onderdelen in de eindbeoordeling meetellen en hoe zwaar ze wegen. Er
is in dit keuzedeel gekozen om een aantal opdrachten binnen een brede school uit te voeren
(interview, observatie). Dit is omdat brede scholen enorm van elkaar kunnen verschillen. Het is
daarom goed er enkele vanbinnen te zien en zelf te ervaren. Daarnaast werk je als
combinatiefunctionaris veel samen en je moet makkelijk contact kunnen leggen met ‘nieuwe’
collega’s.
Het resultaat van deze opdrachten binnen een brede school moet niet alleen door de docent worden
goedgekeurd, maar ook door de geïnterviewde of de begeleider op de brede school.

1.1 Oriëntatie

Voordat je daadwerkelijk begint is het goed om je te oriënteren op brede scholen. Wat zijn brede
scholen? Welke ken je? Hoe werkt het daar?
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Opdracht 1: Welke brede scholen ken jij?

a. Heb jij zelf op een brede school gezeten en/of stagegelopen bij een brede school? Zo ja, wat
vond je hiervan? Merkte je dat er meerdere partijen met elkaar samenwerkten?

b. Ken jij kinderen (van buren, vrienden, familie) die op een brede school zitten? Waarom hebben
hun ouders voor deze school gekozen, denk jij?

Opdracht 2: Brede scholen in de regio

Elke brede school is anders. Daarnaast moet je als combinatiefunctionaris op nieuwe mensen af
durven stappen en goed kunnen samenwerken. In dit keuzedeel ga je daarom een aantal keer op
bezoek bij een brede school in jouw regio.
a. Zoek op internet vijf brede scholen in jouw regio, waaronder minimaal één integraal kindcentrum

(IKC). Bij een IKC werken onderwijs en opvang samen onder leiding van één kapitein. Het is de
meest vergaande vorm van een brede school.

b. Vul de brede scholen in met website, adres en telefoonnummer. Als er een contactpersoon staat
vul je deze ook in. Ontbreekt deze, achterhaal dan op een andere manier de naam van een
contactpersoon.

ContactpersoonTelefoonnummerAdresWebsiteNaam brede
school
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