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WERKEN MET DIT KEUZEDEEL
Digitale leeromgeving
Bij sommige opdrachten heb je hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld filmpjes, formulieren of een
link naar een website. Deze staan allemaal in de digitale leeromgeving. Het icoontje in de vorm van een wereldbol
verwijst naar de digitale leeromgeving. Om hier te komen ga je naar digitaal.boomonderwijs.nl/beroepsonderwijs.
Eerste keer inloggen in de digitale omgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!

Combifunctionaris IKC/Brede school
Binnen een Brede school (daar waar Brede school staat wordt ook IKC bedoeld) hebben kinderen de kans om
hun talenten optimaal te ontwikkelen. De samenwerking tussen school, kinderopvang en andere organisaties
wordt versterkt. De professionals werken nauw met elkaar samen. Daar hebben kinderen en ouders profijt van,
omdat er een vollediger beeld is van de ontwikkeling van het kind en van wat het kind nodig heeft. De overgang
naar de basisschool is voor een peuter een grote stap. Binnen een Brede school kan deze stap soepel verlopen
en georganiseerd worden. Dat geldt ook voor de overgang van school naar buitenschoolse opvang of de sportclub.
Een combifunctionaris werkt voor een werkgever, maar voert haar werkzaamheden zowel in de klas als in de
kinderopvang uit. Een combifunctionaris wordt omschreven als een T-shaped professional. Daar wordt mee
bedoeld dat de werknemer geschoold is voor een bepaald beroep maar in een organisatie werkt waar ze over
grenzen van haar eigen vakgebied heen kan kijken. Een medewerker van de buitenschoolse opvang werkt overdag
in de klas samen met de schoolleerkracht en na school komt de leerkracht voor overleg naar de buitenschoolse
opvang. De lijnen zijn kort en contacten zijn snel gelegd als hier behoefte aan is. Dit is slechts een voorbeeld van
een takenpakket van een combifunctionaris. Er zijn ook voorbeelden van samenwerkingen met sportclubs of de
cultuursector.
In dit keuzedeel doe je kennis op die nuttig is om, samen met andere professionals, optimale ontwikkelingskansen
te bieden aan ieder kind. Je verdiept je in de verschillende organisaties die samen een Brede school (kunnen)
vormen. Je leert wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen IKC/Brede school en andere vormen van onderwijs.
Je onderzoekt met wie samengewerkt kan worden.
Door de basiskennis van het werkveld van de Brede school en van IKC’s die je tijdens dit keuzedeel opdoet, weet
je wat je kunt verwachten als je daar aan de slag gaat. Met de professionals van de verschillende organisaties
zorgen jullie samen voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen optimaal leren en zich optimaal
ontwikkelen. Wie weet maak jij straks het verschil in het leven van enkele kinderen en hun ouders.

Onze kinderen verdienen de beste zorg, opvoeding en opleiding. Bekijk het filmpje en kom erachter
hoe een Brede school hieraan bijdraagt.
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Leerdoelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Je benoemt de visie, uitgangspunten en kenmerken van de Brede school.
Je benoemt de meerwaarde van een IKC of Brede school.
Je brengt in kaart welke soorten opvang en welke typen scholen er in een Brede school zitten en/of welke
andere partijen betrokken zijn.
Je benoemt de verschillen en overeenkomsten tussen onderwijs en opvang.
Je biedt een naschools programma aan voor alle leeftijdsgroepen en verantwoordt de keuzes die je hebt
gemaakt.
Je communiceert met ouders, collega’s en professionals binnen de Brede school.
Je legt een verbinding tussen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten.
Je herkent en benoemt talenten van kinderen, collega’s en jezelf.
Je kunt bijdragen aan de pedagogische visie en het pedagogische klimaat van een Brede school.
Je kunt leefwerelden van kinderen met elkaar in verbinding brengen.
Je kunt de ontwikkeling van kinderen volgen, vastleggen en begeleiden in een disciplinair team.
Je kunt doelen en plannen opstellen voor de begeleiding van kinderen in samenwerking met andere disciplines
en in overleg met professionals uit andere organisaties.
Je kunt nieuwe technologische ontwikkelingen toepassen voor ontwikkelen, spelen en leren.

Dit keuzedeel bestaat uit:
• Theorie, begrippen en opdrachten
Hierbij leer je over en oefen je met de praktijk. In sommige opdrachten werk je aan beroepsproducten. Deze
opdrachten herken je aan [BP]. Deze beroepsproducten kun je verzamelen in je portfolio en heb je nodig om
de uitdaging aan het einde van het keuzedeel goed af te ronden.
De beroepsproducten in dit keuzedeel zijn:
– Krantenartikel nieuw IKC
– Overdrachtsformulier van kinderopvang naar school
– Naschools activiteitenprogramma met brief ouders
– Kinderen mediawijs maken
– Leerlingvolgsysteem en kinddossiers.
•

Test je kennis
Hiermee kun je zelf je kennis van de theorie testen.

•

Uitdaging
Dit is het eindproduct en de afronding van het keuzedeel. Hier werk je gedurende het hele keuzedeel naartoe.
En hier word je op beoordeeld.
Voor de uitdaging van dit keuzedeel maak je een informatieboekje over de Brede school voor (nieuwe) ouders.

•

Theorietoets
Je docent besluit of je ter afsluiting een theorietoets maakt.
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HOOFDSTUK 1
EEN BREDE SCHOOL
Er zijn verschillende definities van een Brede school. Daarnaast zijn er verschillende varianten van Brede scholen.
Elke 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.

Aan het eind van dit hoofdstuk
1.
2.
3.
4.
5.

benoem je de definities van een IKC en Brede school
vertel je waar het idee voor een Brede school vandaan komt
som je op welke vier soorten Brede scholen er zijn
benoem je welke organisaties in een Brede school kunnen zitten
weet je welke visie een Brede school kan hebben.

Opdracht 1 Oriëntatie Wat is een Brede school?
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?
a. Heb jij zelf op een Brede school gezeten en/of stage gelopen 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 of familie) die op een Brede school zitten? Waarom hebben hun ouders
volgens jou voor deze school gekozen?

Opdracht 2 Scholen in de regio
Elke Brede school is anders. Daarnaast moet je als combifunctionaris 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 IKC's/Brede scholen in jouw regio, waaronder minimaal één integraal kindercentrum
(IKC). Bij een IKC werken onderwijs en opvang samen onder leiding van één kapitein. Een IKC is een vorm
waarbij de organisaties vergaand met elkaar samenwerken en geïntegreerd zijn.
b. Vul de namen van de Brede scholen in met daarbij de website, het adres en het telefoonnummer. Als er een
contactpersoon staat, vul je de naam van diegene ook in. Ontbreekt deze, achterhaal dan op een andere
manier de naam van een contactpersoon.
Naam

Website

Adres

Telefoonnummer

Contactpersoon

Wat is een Brede school?
Brede scholen zijn er in vele soorten en maten. Ook de ambitieniveaus (wat willen we bereiken?) en de
samenwerkingspartners verschillen. Daarnaast zijn er vele benamingen en definities voor dit type school.
Kenmerk Brede school
Het kenmerk van een Brede school is dat verschillende partners (minimaal één school en één kinderopvang of
buitenschoolse opvang/bso) samen voor kinderen zorgen. Dit kan in één gebouw, maar dat hoeft niet. Als het
goed is, hebben zij één gezamenlijke pedagogische visie.
Verschillende namen Brede scholen
Andere namen voor Brede scholen zijn:
• vensterscholen
• educatieve multifunctionele centra (MFC)
• sterrenscholen.
Kenmerk IKC
Bij een integraal kindercentrum werken meerdere organisaties in de uitvoering met elkaar samen en zijn deze
organisaties vaak opgegaan in een organisatie met één bestuur. Dit is een duidelijk verschil met Brede scholen,
waarbij door organisaties nauw wordt samengewerkt maar waar de organisaties niet aangestuurd worden door
één bestuur.
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Hoofdstuk 1 Een Brede school

Het kenmerk van een Brede school is dat verschillende partners (minimaal één school en één kinderopvang of
buitenschoolse opvang) samen voor kinderen zorgen.
Definitie Brede scholen
Er zijn verschillende definities voor Brede scholen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Bredeschool.org
gebruiken de volgende definities:
'De Brede school is een netwerk van voorzieningen voor de jeugd: school, kinderopvang, naschoolse opvang,
buurtwerk, cultuur en sport. Brede scholen komen voor in allerlei vormen, met verschillende namen, met
verschillende ambitieniveaus en voor verschillende leeftijden (tussen 4 en 18 jaar). De nieuwste naam voor Brede
scholen is 'integrale kindcentra'.'
Bron: www.nji.nl
'Een Brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede
leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen
en jongeren.'
Bron: www.bredeschool.org
Partijen Brede scholen
Alle Brede scholen bestaan uit minimaal één school en een peuterspeelzaal/kinderopvang of bso. Daarnaast zijn
er allerlei mogelijke partijen waarmee samengewerkt kan worden in Bredeschoolverband. Denk bijvoorbeeld
aan een bibliotheek, een speel-o-theek, een wijkteam, sportclubs, culturele clubs, ouders en buurtbewoners.
Samen zorgen zij voor de kinderen in hun buurt, met als doel een optimale en positieve ontwikkeling van ieder
kind.
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Opdracht 3 Definities Brede school
Er worden verschillende definities gebruikt voor een Brede school.
a. In de theoriebron worden twee definities van een Brede school genoemd. Zoek op internet nog drie definities
op van een Brede school en schrijf deze op.
b. Vergelijk de drie definities die je op internet hebt opgezocht en de twee definities uit de theorie. Welke van de
vijf definities vind jij het best? Motiveer je antwoord.

Geschiedenis Brede school
Het concept van een Brede school komt uit de Verenigde Staten. Inmiddels zijn er Brede scholen over de hele
wereld te vinden. In Nederland zijn verschillende varianten van de Brede school ontwikkeld.

Inmiddels zijn er Brede scholen over de hele wereld te vinden.
Community Schools
In de jaren negentig verschenen de eerste Brede scholen in Nederland. Het oorspronkelijke concept komt uit de
Verenigde Staten: de zogenoemde ‘Community Schools’. De visie achter deze scholen is dat de hele buurt nodig
is bij de opvoeding van een kind (‘It takes a whole village to raise a child'). Community Schools worden vaak
opgericht in achterstandsbuurten. Er wordt niet alleen voor de kinderen gezorgd, maar ook gekeken naar hoe
ouders geholpen kunnen worden. Door de combinatie van school en andere ondersteuning op het gebied van
de opvoeding komen verschillende mensen in contact met elkaar. Zo leren zij elkaar waarderen en respecteren.
Samen zorgen zij voor de kinderen in hun buurt. Het doel is een optimale, positieve ontwikkeling van het kind.
Brede school in Nederland
In Nederland werden de eerste Brede scholen opgericht in Rotterdam en Groningen. Het doel was een oplossing
te vinden om de onderwijsachterstanden van arbeiderskinderen en kinderen van migranten te verminderen.
Later is de aandacht verplaatst van kansarme kinderen naar kansen voor iedereen. Naar de talenten van individuele
kinderen. Daarnaast speelde de veranderende arbeidsmarkt een rol. Steeds vaker werken beide ouders of is
sprake van eenoudergezinnen. Er is behoefte aan opvang van goede kwaliteit en voorzieningen die makkelijk te
bereiken zijn.
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