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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:

Internetsite

Theoriebron
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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 video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
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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2. Wat is een brede school?

Inleiding

Er zijn verschillende definities van een brede school. Daarnaast zijn er verschillende varianten brede
scholen. Iedere brede school heeft andere samenwerkingspartners. Eén ding hebben ze gemeen.
Allemaal stammen ze af van de Community Schools in de Verenigde Staten. Met de hele community
(gemeenschap) zorgen ze daar voor kinderen en hun ouders.

Community School

Resultaten
De resultaten van deze leereenheid zijn:
- Je kunt uitleggen wat een brede school is.
- Je kunt uitleggen waar het idee voor een brede school vandaan komt.
- Je kunt uitleggen welke verschillende soorten brede school er zijn.
- Je kunt uitleggen welke partijen er in een brede school kunnen zitten.

Beoordeling
• Kennistoets in de opdracht Test je kennis over ‘Wat is een brede school?’
• Beoordeling van het beroepsproduct: Krantenartikel met daarin vermeld de komst van een

nieuwe brede school (met daarin waarom een brede school in deze buurt, wat voor brede
school, welke partijen samenwerken en wat de brede school biedt).

2.1 Wat is een brede school?

Wat is een brede school?

Opdracht 1: Definities brede school

Er worden verschillende definities gebruikt voor een brede school, ook vaak IKC genoemd. In de
theorie lees je die van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en die van het kennis- en inspiratiecentrum
voor IKC en brede scholen.

a. Zoek op internet nog drie definities op van een brede school en schijf deze op.

b. Vergelijk de drie definities die je zelf op internet hebt opgezocht en de twee definities uit de
theorie. Welke van de vijf definities vind jij de beste en waarom?
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Opdracht 2: Geschiedenis brede school

Geschiedenis brede scholen

Community School in Manhattan

Het concept van een brede school komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. De zogenaamde
‘Community Schools.’

a. Bekijk de bron Community School in Manhattan en lees theoriebron Geschiedenis brede school.
Vind jij brede scholen goed in Nederland passen? Waarom wel/niet?

b. ‘It takes a whole village to raise a child’ Wat betekent deze uitdrukking?

c. Wat vind jij van deze stelling en waarom?

Opdracht 3: Partijen binnen een brede school

Binnen een brede school kunnen naast een school en een kinderdagverblijf en/of bso nog andere
samenwerkingspartners zijn met verschillende activiteiten. Denk aan: bibliotheek, consultatiebureau,
peuterspeelzaal, speel-o-theek, wijkagent, sportvereniging, maatschappelijk werk, opvoedcursussen,
inburgeringscursussen, taalcursussen, tandarts, huisarts enzovoort.

a. Welke bovenstaande organisaties of activiteiten vind jij wenselijk voor een brede school en
waarom?

b. Vul bovenstaande lijst aan met minimaal vijf organisaties of activiteiten die jij mist.

Opdracht 4: Partners in de oriëntatie brede scholen

Pak de vijf brede scholen die je in jouw regio op internet hebt opgezocht erbij. In deze brede
scholen werken verschillende partners samen om goed voor kinderen en hun ouders te zorgen.

a. Zoek de vijf door jou uitgekozen brede scholen weer op.

b. Schrijf voor elke brede school op welke partners samenwerken.

Opdracht 5: Toegevoegde waarde brede school

Community School in Philadelphia

Het Onderwijswonder van Londen

Soms kan het voor kinderen een wereld van verschil maken of zij naar een ‘Community School’
gaan of naar een gewone school.

a. Bekijk de bron Community School in Philadelphia.
Maakt het in de Verenigde Staten uit voor een kind of hij/zij naar een Community School gaat?
Waarom wel/niet?
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b. Luister naar de bron Het onderwijswonder van Londen.
Maakt het voor deze kinderen uit of ze naar deze scholen met verlengde openingstijden gaan
of niet? Waarom wel/niet?

c. Maakt het voor een kind in Nederland uit of het naar een brede school gaat? Waarom wel/niet?

Opdracht 6: De juiste variant brede school

Overzicht verschijningsvormen IKC

Elke brede school is anders, maar grofweg zijn er vijf varianten te onderscheiden.

Zoek op internet de volgende scholen op.
• een Vensterschool in de gemeente Groningen
• de Sterrenschool in Apeldoorn
• de Driehoek in Rotterdam.

Zet achter elke school de juiste variant brede school.

Een Vensterschool in de gemeente Groningen

De Sterrenschool in Apeldoorn

De Driehoek in Rotterdam

Opdracht 7: Laterna Magica

Een variant

Elke brede school is anders, maar er zijn vijf varianten te onderscheiden: het klassieke model, het
netwerkmodel, de multifunctionele accommodatie, het compacte model en het integraal
kindcentrum.

a. Kijk het filmpje en vul in om welk type brede school het gaat.

b. Wat maakt deze brede school zo bijzonder?

c. Wat is het doel van deze brede school?

d. Wat vind jij van dit type brede school? Wat spreekt je wel of juist niet aan en waarom?
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Verschillende soorten brede scholen

Opdracht 8: Voordelen van de verschillende varianten brede school

Elke variant brede school heeft voordelen.

Noem minimaal één voordeel per type brede school.
a. Klassieke model
b. Netwerkmodel
c. De multifunctionele accommodatie
d. Het compacte model
e. Integraal kindcentrum

Opdracht 9: Nadelen van de verschillende varianten brede school

Elke variant brede school heeft nadelen.

Noem minimaal één nadeel per type brede school.
a. Klassieke model
b. Netwerkmodel
c. De multifunctionele accommodatie
d. Het compacte model
e. Integraal kindcentrum

Opdracht 10: De varianten in de regio

In de tweede oriëntatieopdracht heb je vijf brede scholen opgezocht in de regio. Sommige
gemeenten zetten in op eenzelfde type brede school, andere kijken meer wat de buurt nodig heeft
of laten dit over aan de partijen zelf.

Kopieer de brede scholen uit de oriëntatieopdracht en plak deze bij vraag. Kijk op de website van
de eerste brede school en onderzoek om welke variant brede school het gaat. Vul in en motiveer
je keuze. Herhaal dit voor de andere brede scholen.

Opdracht 11: Jouw brede school in de regio

In eerdere opdrachten heb je nader gekeken naar de brede scholen in jouw regio. Je hebt iedere
brede school op internet nader onderzocht. Je hebt gekeken welke samenwerkingspartners er zijn
en welk variant van een bepaalde brede school. Daarnaast heb je benoemd wat de voor- en nadelen
van de verschillende varianten brede school zijn.

Welke brede school in jouw regio spreekt jou het meest aan en waarom?

Het gebouw
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Opdracht 12: Samen in één gebouw?

Voor het vormen van een brede school is het niet essentieel dat alle partijen in één gebouw zitten.
Samen in één gebouw heeft voor- en nadelen.

a. Vul minimaal twee voordelen in van het samen in één gebouw zitten.

b. Vul minimaal twee nadelen in van het samen in één gebouw zitten.

Opdracht 13: Op bezoek: de functies van het bredeschoolgebouw

Tip! Misschien zit de door jou uitgekozen school ertussen?

Soms mogen partijen meedenken bij de bouw van een nieuwe brede school. Zoek één van de brede
scholen uit jouw regio uit (geen IKC!) waar de samenwerkende partners (deels) in één gebouw
zitten. Je gaat de door jou uitgekozen brede school bezoeken en gericht op het gebouw letten en
de ruimtes die gedeeld worden.

a. Bel de door jou gekozen brede school en maak een afspraak voor een rondleiding door het
gebouw. Leg uit dat je een opdracht voor je studie moet maken over de functies van het gebouw
van de brede school. Vraag ook meteen of het mogelijk is dat je dan een kopie van een
plattegrond krijgt waarop je kunt markeren welke ruimtes gedeeld (zouden kunnen) worden
door verschillende partijen.
Vul in wanneer je langs mag komen.

b. Ga ruim op tijd naar je afspraak (neem papier, pen en twee verschillende kleurpotloden mee)
en loop eerst om het gebouw heen. Kun je aan de buitenkant zien of het een brede school is?
Waar zie je dit wel/niet aan?

c. Bel aan/ga naar binnen. Wat valt je op bij binnenkomst? Kun je hier zien dat het een brede
school is? Waar zie je dit wel/niet aan?

d. Meld je bij degene met wie je een afspraak hebt en vraag om de plattegrond voor je aan de
rondleiding begint. Kruis de ruimtes aan die gedeeld worden. Kruis met een andere kleur ruimtes
aan waarvan jij denkt dat deze goed gedeeld kunnen worden.
Noteer de ruimtes die gedeeld worden en door wie. Scan de plattegrond in als je thuis bent of
op school.

e. Vraag naar de ervaringen van de degene die de rondleiding gaf met het delen van de ruimtes.
Noteer deze.

f. Kijk nog eens goed naar de plattegrond. Vul in voor welke ruimtes je de samenwerking goed
of slecht bedacht vindt en waarom.

g. Kijk nog eens goed naar de plattegrond. Vul in welke ruimtes nog niet worden gedeeld die
volgens jou daar wel geschikt voor zijn en waarom.

h. Maak van je bezoek een verslag van maximaal 500 woorden waarin je je bezoek vastlegt en de
antwoorden bij a t/m g verwerkt. Lever dit samen met de plattegrond in bij je docent.
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Opdracht 14: Ruimtes delen

In brede scholen komt het vaak voor dat er ruimtes gedeeld worden. Dit is financieel aantrekkelijk
en zo kan een school ook over bijvoorbeeld een echte theaterzaal beschikken.

Casus
Er komt een nieuwe brede school waarin halve dagopvang komt voor peuters (peuterspeelzaal),
een kinderopvang met twee groepen, een school (groep 1 t/m 8), een buitenschoolse opvang
(vier groepen), een bibliotheek, een theaterzaal, een speel-o-theek (wo en vr open), een sportzaal
en een lokaal voor kleutergym.

a. Stel jij mag meedenken in het ontwerp. Er is weinig geld en ruimte. Het gebouw mag maar
twee verdiepingen hoog worden.
Welke ruimtes kunnen er gedeeld worden en door wie?

b. Welke afspraken moet je maken?

Opdracht 15: Moodboard maken

Hoe maak je een moodboard?

Misschien heb je wel een idee over jouw ideale brede school. Groot of juist klein. Veel of weinig
samenwerkingspartners. Wat vinden jullie samen belangrijk? Wat wil jij met deze ideale brede
school voor de kinderen bereiken? Je gaat een moodboard maken van jouw ideale brede school.

Lees het artikel ‘Hoe maak je een moodboard?’ Bedenk wat jij belangrijk vindt en zoek hier
voorbeelden bij. Denk aan wat jij belangrijk vindt voor kinderen. Op welke punten moet er
samengewerkt worden? Hoe ziet dit eruit?
Teken/plak/fotografeer een moodboard bij elkaar en leg uit waarom je voor deze afbeeldingen
hebt gekozen. Lever het eindproduct in bij je docent.

Opdracht 16: Beroepsproduct leereenheid 1: Krantenartikel nieuw IKC

Hoe schrijf je een (kranten) artikel?

Omwonenden en (aanstaande) ouders willen het weten als er een nieuwe (brede) school komt. Zij
zijn nieuwsgierig naar wat voor brede school het is en welke partijen meedoen. Ook willen zij
weten wat de brede school hen kan bieden.

Schrijf een krantenartikel over een nieuwe brede school die gebouwd wordt in de wijk waar je
woont (wat voor mensen wonen hier, waar hebben zij behoefte aan, wat voor brede school past
hierbij). In het krantenartikel van maximaal 500 woorden staat:
• waar de brede school komt (omschrijf de buurt)
• wat voor brede school het is
• welke partijen in de brede school zitten
• met welke partijen de brede school (eventueel) nog meer samenwerkt
• wat de brede school te bieden heeft (Niet alleen voor kinderen, maar voor de hele buurt).
Gebruik minimaal één relevante afbeelding.
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Opdracht 17: Test je kennis van Wat is IKC?

Als afsluiting van deze leereenheid ga je nu een kennistest doen. Via deze test kom je erachter of
je genoeg kennis in huis hebt over de theorie die belangrijk is bij dit keuzedeel.

a. Wat is juist?
Partners van een brede school zitten altijd samen in één gebouw.
Partners in een brede school hebben allemaal hun eigen pedagogische visie.
Zowel 1 als 2.
Geen van beiden.

b. Wat is juist?
Een brede school heeft minimaal één school en een kinderopvang of bso.
Een brede school bestaat altijd uit meerdere scholen.
Zowel 1 als 2.
Geen van beide.

c. Wat is juist?
Brede scholen komen voor in allerlei vormen met verschillende namen.
Brede scholen hebben verschillende ambitieniveaus en ze zijn er voor verschillende leeftijden.
Zowel 1 als 2.
Geen van beide.

d. Wat is juist?
In een brede school zit altijd een bibliotheek.
In een brede school zit altijd iemand van het wijkteam.
Zowel 1 als 2.
Geen van beide.

e. Wat is juist?
Het concept van de brede school komt uit de Verenigde Staten.
Het concept van de brede school komt uit Nederland.
Het concept van de brede school komt uit Italië.
Het concept van de brede school komt uit Australië.

f. ‘It takes a whole village to raise a child’ houdt in:
dat iedereen in een stad geld moet geven voor de kinderen uit de buurt
dat er een hele buurt nodig is bij de opvoeding van een kind
dat in elke buurt een brede school moet staan
dat we met alle steden samen voor kinderen moeten zorgen

g. Brede scholen kunnen van elkaar verschillen in:
omvang
doelstelling
zowel 1 als 2
geen van beide

h. Brede scholen hebben één kenmerk gemeen. Dat is:
verbreden en verbinden
samenvoegen en besparen
zowel 1 als 2
geen van beide

15

Wat is een brede school?




