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De combinatiemedewerker Brede School
1 Inleiding
In onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport is de laatste jaren veel aandacht voor combinatiefuncties. Deze ontwikkeling wordt ook door de overheid om meerdere redenen gestimuleerd.
We zullen in dit thema uitleggen waarom. In dit thema besteden we aandacht aan wat combinatiefuncties zijn en gaan we in op één combinatiefunctie in het bijzonder: die van combinatiemedewerker Brede School.
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2 Wat zijn combinatiefuncties en waarom worden ze gestimuleerd?
Combinatiefuncties zijn functies die ontstaan doordat meerdere kleinere functies tot één baan
worden gecombineerd. De combinatiemedewerker combineert in één baan het werk uit verschillende sectoren: kinderopvang, onderwijs, welzijn en sport. De overheid stimuleert deze
ontwikkeling omdat combinatiefuncties:
■ de sociale samenhang in een buurt bevorderen door samenwerking tussen de verschillende
sectoren;
■ de mogelijkheid bieden om via een aantal kleinere functies tot een volwaardige baan en
een volwaardig inkomen te komen.
Voor ouders zijn er ook voordelen. Combinatiefuncties zorgen dat ouders prettig werken,
omdat de opvang van kinderen op een goede manier wordt georganiseerd: dagarrangementen waarbij hun kinderen dezelfde gezichten in en buiten school tegenkomen.
Combinatiefuncties kunnen zijn:
■ De onderwijsassistent die in de kinderopvang werkt;
■ De sociaal-cultureel werker die in de buitenschoolse opvang werkt;
■ De pedagogisch medewerker die in een sportorganisatie sportactiviteiten met jonge kinderen uitvoert;
■ De pedagogisch medewerker die de tussenschoolse opvang regelt;
■ De sportleider van een vereniging die op de buitenschoolse opvang sportactiviteiten met
tieners doet.

Als Bashir in de voorschoolse opvang werkt, is hij geen onderwijsassistent. De kinderen
komen er niet om te leren. De BSO is vrije tijd. In de klas staat het bijbrengen van vaardigheden en kennis centraal. Dat geldt ook voor juf Ans, in de BSO is het vrije tijd voor haar pupillen. In de school, is het les. Juf Ans en Bashir moeten dus kunnen schakelen. Ze moeten in
twee verschillende organisaties werken. Het is daarbij ook belangrijk om goed te kunnen samenwerken.
Juf Ans en Bashir moeten nog meer kunnen. Ze moeten:
kinderen van allerlei leeftijden kunnen begeleiden;
■ kunnen organiseren en plannen;
■ zelfstandig kunnen werken;
■ creatief en flexibel zijn.
■

In dit thema gaan we ons verder richten op de Brede School en de combinatiemedewerker
die daar werkt.
3 De Brede School
Er zijn steeds meer Brede Scholen ontstaan. Een Brede School is een samenwerkingsverband
tussen voorzieningen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Een of meer scholen
vormen de spil van een Brede School. Daaromheen zie je vaak kinderopvang, een bibliotheek,
mogelijkheden voor sport en activiteiten voor de schoolkinderen, (opvoedingsondersteuning
voor) ouders, buurt. Doelen van de Brede School kunnen zijn: ontwikkelingskansen van kinderen vergroten, zorgen voor opvang en vrijetijdsbesteding, organiseren van activiteiten, zorgen voor een veiliger wijk.
Op het gebied van sport, kunst en cultuur zie je dat Brede Scholen bijdragen aan:
■ de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet
van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;
■ het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle
leerlingen;
■ het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.
In de Brede School werken docenten, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, sociaal-cultureel werkers. Ook kun je er de sportleider, de bibliothecaris, een pedagoog, een muziekleraar of een dramadocent tegenkomen.
4 De combinatiemedewerker aan het werk in de Brede School
Wie is die combinatiemedewerker, wat doet hij eigenlijk in die Brede School en wat moet hij
allemaal kunnen?

Binnen het MBO zie je al wat opleidingen voor de combinatiemedewerker voor de Brede
School. Wil je een combinatiefunctie in een Brede School, dan kun je eerst een opleiding volgen voor onderwijsassistent, pedagogische medewerker of sociaal-cultureel werker. Ook een
opleiding Sport en Bewegen op niveau 3 kan als basis dienen. Op sommige ROC’s kun je in
het laatste jaar van je studie de uitstroomrichting combinatiemedewerker Brede School volgen. Andere ROC’s kiezen ervoor om na het voltooien van een opleiding een nascholing te
verzorgen voor de Brede School medewerker. Een andere mogelijkheid is om een bijscholing
te volgen als je al werkzaam bent in een voorziening van een Brede School.

Anja werkt als onderwijsassistent vier ochtenden in een kleutergroep van een Brede
School. Ze wil graag meer uren werken, maar op de school waar ze nu werkzaam is kan
dat niet. Als Anja aan het begin van de middag naar huis gaat, loopt ze altijd even binnen
bij de kinderopvang in het gebouw. Ze maakt een praatje met de leidsters en de peuters.
‘Niets voor jou om hier ook een paar middagen te werken?’ vraagt Ellis, één van de pedagogisch medewerkers. ‘Lijkt me enig, maar ik heb daar toch geen opleiding voor gedaan’, zegt Anja. ‘Kijk maar eens op die poster daar’, zegt Ellis. ‘Ze zoeken breder
inzetbaar personeel dat combinatiefuncties gaat doen hier in de Brede School. Je kunt je
laten bijscholen. Er staat een verwijzing naar een site waar je meer informatie kunt vinden.’ Anja bekijkt de poster en noteert de site. Ze gaat in elk geval eens onderzoeken of
het iets voor haar is.

5 Tips voor de praktijk
‘Juffrouw Ans van de BSO komt vanmiddag hier’, vertelt juf Inez aan haar klas. ‘Ze komt
met jullie toneel doen.’
‘Ontbijt jij ook wel eens op de BSO?’ vraagt Daan aan Stefan.’Ja, dat is heel leuk,’zegt Stefan, ‘dan ontbijten we met Bashir, weet je wel, die hulpmeester van groep 3.’

1 Maak goede afspraken
Bij wie ben je in dienst? Aan wie ben jij verantwoording schuldig? Wie is jouw aanspreekpunt?
Zorg ervoor dat niet iedereen denkt, dat hij jou kan aansturen.
2 Onderzoek of je bijscholing nodig hebt
Als combinatiemedewerker kun je tegen werkzaamheden aanlopen die nieuw voor je zijn. Het
kan nuttig zijn om een cursus of training te volgen.

Als Bashir onderwijsassistent is, werkt hij onder leiding van juf Lisa. Als hij in de voorschoolse
opvang werkt, is hij zelfstandig en werkt hij niet onder de verantwoordelijkheid van een ander. 3 Intervisie als hulpmiddel
Juf Ans van de BSO valt onder de verantwoording van juf Inez als ze in haar klas met haar
Combinatiemedewerker is een vrij nieuwe functie. Intervisie met collega-combinatiemedewerleerlingen werkt. In de BSO werkt ze zelfstandig.
kers kan zinvol zijn om te bespreken hoe je om kunt gaan met voor jou nieuwe zaken.
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