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Een kennismaking met
voorbeelden uit de praktijk
In deze nieuwsbrief special ‘Combinatiefuncties in de praktijk’ maakt u kennis
met een aantal voorbeelden uit de praktijk van Tilburg. Zo maakt u kennis met
combinatiefunctionarissen op het gebied van sport, cultuur en het versterken van
ouderbetrokkenheid binnen de brede school.
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De combinatiefunctionarissen worden
ingezet om de samenwerking tussen de
verschillende organisaties werkzaam op
de betreffende terreinen te versterken.
De intentie is om hiermee de doorgaande
ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen
optimaal uit te zetten.
Wat is een combinatiefunctie?
‘Combinatiefuncties zijn functies, waarbij
werk dat van origine onder twee
verschillende werkgevers wordt verricht,
tot één functie wordt gemaakt.’ (Regioplan
2003). Een combinatiefunctie koppelt de
werkzaamheden vanuit twee sectoren. Te
denken valt bijvoorbeeld aan welzijn en
onderwijs of buitenschoolse opvang (BSO)
en onderwijs. Een combinatiefunctionaris
werkt zowel binnen- als buitenschools. Bij
een combinatiefunctie BSO en onderwijs
kan een BSO medewerker ook werkzaam
zijn als onderwijsassistent en/of de zorg
dragen voor het overblijven op school. In
de combinatiefuncties gaat het om het
uitvoerend werken met kinderen (en hun
ouders) in onderwijs, opvang en vrije tijd
(sport en cultuur).

‘It takes a village to raise a child’

Waarom een combinatiefunctie?
De functies zijn in het voordeel van
zowel het kind, de professional als de
organisaties zelf. In de eerste plaats
voor het kind, omdat het werken met
combinatiefuncties bijdraagt aan het
streven naar rust, regelmaat en ruimte
voor kinderen en professionals.
De professional en het kind kennen
elkaar en komen elkaar op verschillende
momenten en op verschillende
plaatsen tegen. Er is sprake van een
eenduidige pedagogische lijn, waarbij de
professional en het kind weten wat zij
van elkaar kunnen verwachten. Vanuit
het perspectief van de professional is
het werken in een combinatiefunctie
aantrekkelijker, omdat door de combinatie
van werkzaamheden een ruimer
dienstverband kan worden gecreëerd.
Het voordeel voor de organisaties
is dat hiermee meer volwaardige
betrekkingen ontstaan waardoor de
kans om kwaliteit voor de organisatie
te behouden toeneemt.
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‘Door sport meer
voor elkaar krijgen’
Tineke Meens, combinatiefunctionaris

Als ze aan “leken” uit moet leggen wat ze doet, dan zegt ze dat ze gymjuf is op een
basisschool en daarnaast nog een paar andere dingen doet. Wat ze doet is niet zo
ingewikkeld, maar hoe het werkt en is georganiseerd, dat is niet zomaar uitgelegd.
Binnen- en buitenschools sportaanbod
Tineke is sinds een jaar combinatiefunctionaris
sport. Ze geeft gymlessen op basisschool De
Vijf Hoeven in Oud Noord. En na schooltijd
geeft ze sportles, in het kader van het Buiten
Schoolse Aanbod (BSA) van de Brede School
Oud Noord. Dit alles doet ze in dienst van
de gemeente. De Vijf Hoeven betaalt de
gemeente een vergoeding voor de gymuren.
Samenwerking met het schoolteam
Tineke is een ‘halve’ combinatiefunctionaris.
Ze geeft de kinderen van groep 3 tot en met
8 één maal per week gymles. De tweede
gymles in de week geeft de groepsleerkracht
zelf. De samenwerking verloopt goed.
Tineke en de leerkrachten stemmen hun
activiteiten onderling af. Met als concreet
resultaat dat de kinderen nu twee keer per
week een leuke uitdagende les krijgen,
waarin ze niet alleen lekker actief bezig zijn,
maar ondertussen ook van alles opsteken.
Er komen uiteenlopende onderwerpen aan
bod, zoals gezond leven en gezonde voeding,
sportiviteit en fair-play, samenwerken en
op een respectvolle manier met elkaar
omgaan. Tineke legt de link leggen tussen
het klaslokaal, thuis, de wijk en de gymzaal.
Dat dit goed lukt, blijkt uit het feit dat De Vijf
Hoeven bij het schoolbasketbaltoernooi de
sportiviteitprijs heeft gewonnen! Tineke is
trots op haar leerlingen!
BSA is meer dan sport
Naast dit alles coördineert Tineke ook het
buitenschoolse aanbod van het BSA van de
Brede School Oud Noord. Het BSA omvat

meer dan sport alleen: er is ook aanbod
op het gebied van techniek, cultuur en
kunst. Gedurende het schooljaar kunnen
de kinderen van De Vijf Hoeven en
Cleijn Hasselt 3 blokken van 6 weken
meedoen aan het BSA. Tineke regelt en
organiseert dit.
En last but not least is Tineke ook nog
Lekker Fit-coach. Het past allemaal
prima bij haar passie voor sport en
actief bezig zijn. Maar het mooiste
vindt ze dat ze op deze manier veel kan
bereiken met, voor en bij de kinderen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ellen Vink, coördinator Brede
School Oud Noord
evink@bredeschooltilburg.nl

Tineke Meens (midden in groen shirt) in actie met de leerlingen
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Een praktijkvoorbeeld uit
de Brede School Tam Tam
Remedial teacher én coördinator ouderkamer
Sinds een aantal jaar werk ik twee dagen per week als remedial teacher op
basisschool Gesworen Hoek. Eind vorig schooljaar riep Brede School TamTam
kandidaten op voor de functie van coördinator ouderkamer. Een taak voor 4 uur per
week die mij meteen aansprak omdat ik als lid van het zorgteam van onze school al
regelmatig geconfronteerd werd met opvoedingsvragen van ouders van leerlingen.
Een succesvol bereik van ouders
Het grote voordeel van deze combinatie van
functies is dat ik de doelgroep, ouders van
kinderen uit onze wijk, makkelijk kan bereiken.
Ik ken de meeste ouders van onze school en
zij kennen mij. Het zit ‘m in de kleine dingetjes:
Doordat ik ‘in mijn andere rol’ de ouders
regelmatig zie, heb ik ook kans om op een
eenvoudige manier het contact uit te bouwen.
Als zij op maandag en dinsdag hun kind naar
school brengen, groeten we elkaar, informeren
naar bijzonderheden en is er ook even ruimte
voor het vertellen van iets dat je even kwijt wilt.
Een simpel: “Tot morgen” op dinsdagmiddag
herinnert de ouders aan de ouderkamer die
op woensdagochtend open is. Daarnaast is
het fijn dat ik als remedial teacher geen eigen

groep heb en dus nooit kinderen van ouders
die naar de ouderkamer komen ‘in mijn klas
heb’. Ik kan me voorstellen dat wanneer dit wel
het geval zou zijn het voor ouders soms wat
ongemakkelijk kan voelen.
Korte lijnen met het schoolteam
Een ander heel belangrijk voordeel is dat
de lijntjes met directie en leerkrachten erg
kort zijn. Zij zijn blij met een ouderkamer
in de school, ervaren direct de voordelen
van een ouderkamer en stralen daardoor
enthousiasme naar de ouders uit. Zij
stimuleren hen echt om te komen. Bovendien
voeden zij mij wat betreft mogelijke thema’s
die in de ouderkamer aan bod komen. Ook
kan ik de ouders bij een bepaald thema

Themabijeenkomst ouderkamer Gesworen Hoek ‘gezonde tussendoortjes’
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steeds vertellen hoe daar op de school mee
omgegaan wordt, denk bijvoorbeeld aan het
pestprotocol, de toetsweek of het overblijven.
Nog een voordeel is dat ik vanuit trainingen
en opleidingen die ik volgde om mijn vak
als remedial teacher zo goed mogelijk uit
te voeren, genoeg bagage in huis heb om
zelf bepaalde thema’s te leiden. Op deze
manier hoeft er bij het bespreken van
bepaalde thema´s niet altijd een externe
deskundige gehaald te worden en behoudt
de ouderkamer het laagdrempelige karakter.
Uitdaging om alle ouders uit de
brede school te bereiken
Het blijkt wel dat de drempel voor ouders
van andere instellingen binnen de brede
school nog hoog is. Zij komen vrijwel niet
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naar de ouderkamer, terwijl de ‘Gesworen
Hoek ouders’ zich er thuis voelen. Aan de
ene kant erg jammer, aan de andere kant
begrijpelijk. Ouders die wel komen geven
aan dat zij mogelijk ook niet zouden komen
als de bijeenkomsten in een ander gebouw
plaats vonden. Er ligt dus nog een uitdaging
in hoe we er in de toekomst gezamenlijk
voor kunnen zorgen dat we alle ouders
kunnen bereiken met de ouderkamer in de
Brede School Tam Tam.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Angelique de Kort,
coördinator Brede School Tam Tam,
adkortbredeschooltilburg.nl of Ineke de Jong,
coördinator ouderkamer Brede School Tam Tam,
Ineke.dejong@opmaat-scholen.nl

Bekend op school en in de wijk
Combinatiefuncties binnen Heikant/Quirijnstok

Ook in de Brede School Heikant/Quirijnstok wordt gewerkt met combinatiefuncties.
Met de inzet van combinatiefunctionarissen wordt gewerkt aan sport en beweging, het
versterken van ouderbetrokkenheid en het samenstellen van een aantrekkelijk aanbod
van naschoolse activiteiten. Een positief gevolg is dat de kinderen en hun ouders
minder verschillende gezichten zien wat het succes van de activiteiten versterkt.
Muziek en techniek
Meneer Jac is een leerkracht van groep
acht op basisschool Stelaertshoeve. Hij
verzorgt naast de lessen aan groep acht ook
naschoolse activiteiten op het gebied van
muziek en techniek. Dit doet hij al jaren met
veel liefde en plezier. Brede School Heikant/
Quirijnstok zorgt voor de materialen en
organisatie rondom de naschoolse activiteiten.
Als meneer Jac door het gebouw loopt, is
hij een bekend persoon. Kinderen, ouders,
leerkrachten maar ook wijkbewoners kennen
hem. Sinds basisschool Stelaertshoeve zijn
intrek in het nieuwe gebouw de Symfonie
heeft genomen, organiseert meneer Jac er
klassieke concerten voor de wijk. Op deze
manier komt de wijk dichter bij de school
en vice versa.

Meneer Jac en een van de leerlingen uit Heikant/Quirijnstok
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Ouderkamers
Riky is ook zo’n bekend gezicht binnen de
wijk. Zij heeft jaren bij een peuterspeelzaal
gewerkt en is nu in dienst van de Twern
en wordt betaald uit het activiteitenbudget
van de Brede School Heikant/Quirijnstok.
Haar taak is het versterken van de
ouderbetrokkenheid in de brede school. Dit
vindt plaats door het verzorgen en opzetten
van de ouderkamers, het uitvoeren van
themaochtenden en themabijeenkomsten.
Als de ouderkamers goed functioneren kan
zij haar taken verbreden door het opzetten
van nieuwe ouder/kind activiteiten. Door het
peuterspeelzaalwerk kent Riky de ouders
en is er direct vertrouwen. Zij is op de
hoogte van het cultureel werk en zorgt in
de uitvoering voor de verbindingen met de
lopende activiteiten voor en door ouders.

Riky Naber samen met ouders en kinderen aan het werk
tijdens de open dag van de Symfonie
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Concert in De Symfonie

Bewegingsonderwijs
Nog een mooi voorbeeld is de inzet van het
beweegteam, bestaand uit combinatiefunctionarissen sport. Het beweegteam
verzorgt de gymlessen in het basisonderwijs,
en organiseert allerlei projecten zoals
Lekker Fit en Scoren voor Gezondheid.
Daarnaast organiseert het team ook de
naschoolse activiteiten op het gebied van
bewegingsonderwijs, sport en gezond
leven. Ook maken ze de koppeling met de
sportverenigingen binnen de wijk. Zij zijn
het gezicht van de sport en daardoor wordt
het werk persoonlijk. Op deze wijze dragen
de verschillende combinatiefunctionarissen
allemaal bij aan de ontwikkeling van dat ene
kind in de wijk.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Beppie Smit, coördinator
Brede School Heikant/Quirijnstok,
bsmit@bredeschooltilburg.nl

Voorbeeld werkzaamheden combinatiefunctionaris welzijn-onderwijs
Binnenschools:
- Tutor VVE groepen

Buitenschools:
- Coördinator schoolloopbaanbegeleider

- Begeleiding leerlingraden

- Begeleider kinderpersbureau

- Begeleiding groepjes zorgkinderen

- Coördinator naschoolse activiteiten

- Coördinator ouderkamer

- Kindervakantie-activiteiten

- Coördinator overblijven

- Begeleider speelleerklas
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De praktijk van het
beweegteam

Bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl in Wandelbos
Jacob van Hoek bekleedt sinds september 2009 de combinatiefunctie in het
Beweegteam Onderwijs in de wijk Wandelbos. Hij is werkzaam als gymleraar
op de basisscholen Antares en Wandelbos. Eén keer per week verzorgt Jacob
de gymlessen voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Daarnaast verzorgt hij het naschoolse aanbod op het terrein van bewegingsonderwijs en
een gezonde leefstijl.
Jacob van Hoek werkt hierin samen met
Esther Peters. Zij is de combinatiefunctionaris
Beweegteam Verenigingen. Door deze samenwerking worden ook de sportverenigingen in
de wijk ingezet om gezamenlijk te komen tot
een goed binnen- en buitenschools programma
voor de jongeren in de wijk Wandelbos.
Naast het aanbieden van een koprol, het
juist uitvoeren van een setshot op de basket,
het goed vasthouden van een hockeystick
tijdens de gymlessen, is er ook aandacht voor
samenwerken, leren verliezen en winnen. Het
vergroten van het zelfvertrouwen, fatsoen en
respect voor elkaar komen door middel van
sportbeoefening aan bod.
Door het aanbieden van verschillende
projecten zoals Scoren voor Gezondheid,
het nationaal schoolontbijt, het organiseren
van informatiebijeenkomsten over gezond
eten, de uitvoering van fittesten voor
de leerlingen uit groep 5 tot en met
8 en de organisatie van naschoolse
sportactiviteiten en vakantietoernooien
wordt gewerkt aan het vergroten van de
bewustwording van het belang van gezond
leven bij kinderen en hun ouders. Jacob
en Esther zoeken hierbij de verbindingen
met de collega’s in de school en de
samenwerkingspartners in de wijk, zoals
de GGD, Buurtsport en het jongerenwerk.

Wilt u meer weten over het werk van Jacob
en Esther, neem dan ook een kijkje op de
volgende website; www.sportintilburg.nl,
klik vervolgens op het kopje onderwijs
- beweegteam onderwijs en bekijk de
informatieve filmpjes!
Of neem contact op met Anton van
Opdorp, Wijkjeugdregisseur Kruidenbuurt,
avopdorp@bredeschooltilburg.nl
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Combinatiefuncties in
het voortgezet onderwijs
Sinds september 2009 zijn 8 scholen voor het voortgezet onderwijs aangesloten bij
de Brede School Tilburg. De brede scholen in het voortgezet onderwijs richten zich
met name op de verlenging én verdieping van het cultuur- en sportonderwijs.

De praktijk in
Tilburg
In de gemeente Tilburg wordt
samengewerkt vanuit de Brede
School Tilburg om de combinatiefuncties verder vorm te geven.
De volgende partners spelen
hierin een rol :
de Twern, Opmaat, Tangent,
Skotzo, gemeente Tilburg, Kinderstad, bibliotheek, Factorium,
Sportbedrijf, CiST, Xpect Primair.

Alle eerste en tweedejaars leerlingen van
de 2College scholen en de VMBO sectoren
van Onderwijsgroep Tilburg krijgen een
brede schoolprogramma op hun school
aangeboden. De docenten lichamelijke
opvoeding en docenten cultuur (bijvoorbeeld
de muziekdocent) worden ingezet als
brede school coördinator op de betreffende
scholen. Daarnaast vervullen zij de rol van
combinatiefunctionaris en organiseren
zij de sport- en cultuuractiviteiten. De
uitwerking van deze functie komt zowel de
leerlingen (één gezicht bij de schoolse en
buitenschoolse lessen) als de school (één
docent met coördinatietaken) ten goede.

leerlingen. De combinatie van deze twee
sportwerkers zorgt voor een goede verbinding
van het binnenschoolse sportaanbod met
het buitenschoolse sportaanbod. Een extra
kwaliteitsverbinding wordt gelegd door de
samenwerking met sportmakelaar sportbedrijf
Tilburg en de cultuurmakelaar CiST. Door het
netwerk en de kennis van beide makelaars
worden sport- en cultuuractiviteiten verder
uitgerold en worden verbindingen gelegd
met sportverenigingen en diverse cultuurdisciplines. Daarnaast wordt door de aansluiting
bij de Brede School Tilburg de samenwerking
en uitwisseling van ervaringen (intervisie)
tussen de 8 scholen gefaciliteerd.

Een rol voor buurtsportwerkers
en verenigingen
Naast de combinatiefunctionarissen sport
en cultuur wordt bij de Afterschool lessen
sport gebruik gemaakt van de expertise
van de buurtsportwerkers. Niet alleen is
de buurtsportwerker regelmatig aanwezig
tijdens deze naschoolse lessen, ook verzorgt
de buurtsportwerker de kennismaking
met de verschillende sportverenigingen
in Tilburg en omgeving. Behalve de eigen
docent lichamelijke opvoeding is ook de
buurtsportwerker een bekend gezicht voor

Tilburg´s got talent
Op dinsdagavond 14 juni 2011 wordt het
brede schooljaar 2010-2011 afgesloten
met een grootse bijeenkomst in het MIDItheater. Leerlingen kunnen die dag hun
talenten laten zien aan het publiek tijdens
´TILBURG´s GOT TALENT´, where sport
meets culture!

Basketbalcompetitie Tilburgse brede voortgezet onderwijs scholen

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Yoni Paridaans, projectleider
Brede School Voortgezet Onderwijs,
yparidaans@bredeschooltilburg.nl
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Gluren bij de buren
In oktober vorig jaar heeft de Brede School Tilburg een werkbezoek georganiseerd
naar de Zandbergschool en de buitenschoolse opvang van Kober Kindercentra in
Breda. Aanleiding voor dit bezoek is het feit dat drie bso-medewerksters tevens als
onderwijsassistent in de school werken.

Hoe ziet de
combifunctie in
Breda eruit?
De combinatiefunctionaris heeft
als onderwijsassistent een vaste
klas en werkt op een buitenschoolse opvang in combinatie
met overblijven (leerlingen
hebben een continue rooster).
Het dagprogramma ziet er als
volgt uit:
08.30
3 uur onderwijs
11.30
2 uur overblijven
13.30
½ uur pauze
14.00
1 uur onderwijs
15.00-18.00 	3 uur naschoolse
opvang
Hiermee heeft de combinatiefunctionaris een 9-urige werkdag

Frans van Baal, directeur van de Zandbergschool,
Wil Peperkamp, regiomanager van Kober
kindercentra en de combinatiefunctionaris
Marike Fischer hebben die ochtend
informatie gegeven over de wijze waarop
deze combinatiefunctie tot stand is gekomen
en hoe de functie ingevuld wordt.
Stockholm akkoord
Vertegenwoordigers uit het onderwijs,
kinderopvang en de gemeente Breda hebben
in november 2007 een bezoek gebracht
aan Stockholm. De wijze waarop in Zweden
onderwijs en opvang is georganiseerd,
was zo inspirerend dat dit bezoek is
uitgemond in het Stockholm akkoord. In dit
akkoord hebben onderwijs en kinderopvang
afgesproken dat in 2015 elke buurt of
wijk een geïntegreerd aanbod heeft van
kinderopvang en onderwijs. Achterliggende
doelstelling is het versterken van de
pedagogische kwaliteit opvang en onderwijs
door middel van talentontwikkeling op alle
terreinen vanuit een integraal aanbod.

Activiteiten in de bibliotheek

Er wordt ingezet op een doorgaande
ontwikkelingslijn, een sluitend dagarrangement en het inzetten van
combinatiefunctionarissen (sociaal
pedagogisch werk 3, niveau 4).
Belang van goede afspraken
In het kader van de rechtspositie
en begeleiding van de
combinatiefunctionarissen moeten over
de verschillende onderwerpen afspraken
worden gemaakt. Hierbij moet gedacht
worden aan ziekteverzuimbegeleiding,
werktijden, verlofregelingen, het werkrooster,
de inschaling en het uurtarief/uitlenertarief,
scholing en loopbaanontwikkeling en
opzegtermijnen en beëindiging van een
dienstverband. Dit vraagt om een goede
afstemming tussen de betreffende
organisaties en de bijbehorende CAO’s.
Ondanks het feit dat de combifuncties al
een jaar werkzaam zijn in Breda, zijn er nog
steeds dilemma’s. Zo blijft de BTW regeling
een probleem, is het nog zoeken naar de

Brede School Tilburg
Brede Scholen
aKWAmarijn
Marina Smits - 013-5353255
msmits@bredeschooltilburg.nl
BrON
Ellen Vink - 013-4649210
evink@bredeschooltilburg.nl
Angelique de Kort - 06-13040432
adkort@bredeschooltilburg.nl
Groenewoud
Yoni Paridaans - 013-5425729
yparidaans@bredeschooltilburg.nl
Heikant/Quirijnstok
Beppie Smit - 013-4553800
bsmit@bredeschooltilburg.nl
Koningshaven
Yoni Paridaans - 013-5425729
yparidaans@bredeschooltilburg.nl
Oud Zuid
Marina Smits - 013-5353255
msmits@bredeschooltilburg.nl
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beste afstemming tussen de CAO Onderwijs
en de CAO Kinderopvang. Daarnaast
ervaren de combinatiefunctionarissen in hun
dagelijkse werkzaamheden nog wel eens
de verschillende organisatieculturen en het
verschil publiek en privaat.
Een uitdagende baan!
Ondanks deze dilemma’s is men op de
Zandbergschool en in de kinderopvang
van Kober Kindcentra uitermate tevreden
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over de samenwerking. Het levert voor
beide organisaties veel op. Kinderen
en ouders zien minder verschillende
gezichten gedurende de dag en er is een
natuurlijke verbintenis tussen de school
en de buitenschoolse opvang. Daarnaast
levert het voor medewerkers in de bso
een groter dienstverband op, hetgeen het
werken aantrekkelijk maakt. En last but not
least: de combinatiefuncties zijn leuke en
uitdagende banen.

De voordelen van een combinatiefunctie nog eens op een rij
- De combinatiefunctionaris verzorgt een programma voor kinderen dat zowel binnen- als buitenschools plaatsvindt.

Stokhasselt
Mieke van der Loop - 06-10807617
mvdloop@bredeschooltilburg.nl

- De combinatiefunctionaris brengt specifieke deskundigheid in de school en vice versa.

TamTam
Angelique de Kort - 06-13040432
adkort@bredeschooltilburg.nl

- Er is sprake van een natuurlijke overdracht en afstemming (> efficiëntie).

Wandelbos
Anton van Opdorp - 06-22324991
avopdorp@bredeschooltilburg.nl
’t Zand
Tineke Vermeer - 013-4628668
tvermeer@bredeschooltilburg.nl
Centrale Organisatie
013-4630762
Ans Keij - directeur
akeij@bredeschooltilburg.nl

- Activiteiten krijgen een meer duurzaam karakter en er zijn minder losse projecten (> efficiëntie).
- Er is minder tijd nodig voor afstemming en coördinatie tussen twee organisaties (> efficiëntie).
- Kinderen zien minder verschillende gezichten.
- De combinatiefunctionaris vormt een brug tussen twee verschillende organisatieculturen.
- De combinatiefunctionaris draagt bij aan de maatschappelijke onderwijsopdracht.
- De combinatiefunctionaris draagt bij aan de vervlechting van de organisaties in de brede
school (> efficiëntie).

Adrienne Verschuren - beleidsmedewerker
averschuren@bredeschooltilburg.nl
Corry van den Bosch - secretaresse
cvdbosch@bredeschooltilburg.nl
Laudy Brouwer - Projectleider
lbrouwer@bredeschooltilburg.nl
Mathilde van der Pol - projectleider VDA Zuid
mvdpol@bredeschooltilburg.nl
Ellen Vink - projectleider In de buurt
naar School
evink@bredeschooltilburg.nl
Brede School Voortgezet Onderwijs
Yoni Paridaans -013-5425729
yparidaans@bredeschooltilburg.nl
Brede Scholen Oisterwijk en
Moergestel
Sille Dohmen - 06-22813333
sdohmen@bredeschooltilburg.nl

Aan het werk als combinatiefunctionaris

Brede School Tilburg
Colofon
Op verzoek zijn op papier
gestelde exemplaren beschikbaar.
De nieuwsbrief mag worden
doorgezonden naar derden.
De nieuwsbrief is ook te lezen
op de website van de Brede
School Tilburg:
www.bredeschooltilburg.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar:
cvdbosch@bredeschooltilburg.nl
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Impuls brede scholen, sport en cultuur
Op 10 december 2007 is de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur 2008-2012’ opgezet. De
Impuls ondersteunt gemeenten die combinatiefuncties willen invoeren.
Doelstellingen Impuls:
- U itbreiden van aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als
het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken.
- Versterken van 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie
en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
- S timuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
- B evorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen
en het onder jongeren stimuleren van kunstbeoefening.

Combinatiefunctionarissen basisonderwijs in Tilburg
Werkt als ...

En als ...

In dienst bij ...

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-welzijn

Leerkracht-coach verlengd
dagarrangement

Jongerenwerkster

De Twern

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-welzijn

Coördinator ouderbetrokkenheid onderwijs

Sociaal cultureel werkster

De Twern

1 Combinatiefunctionaris
cultuur-onderwijs

Muziekleerkracht

Coördinator naschoolse
activiteiten, met name
muziekactiviteiten

De Twern

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-welzijn

Remedial teacher

Coördinator ouderbetrokkenheid onderwijs

Tangent

• Studio Erik Boot

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-welzijn

Leerkracht

Coördinator en uitvoerder
naschoolse activiteiten

Opmaat

Tekstbijdragen:

14 Combinatiefunctionarissen
sport-onderwijs *)

Leerkracht lichamelijke
opvoeding

Coördinator en uitvoerder
naschoolse sportactiviteiten

Gemeente

9 Combinatiefunctionarissen sportverenigingen-onderwijs *)

Medewerker
sportvereniging

Coördinator en uitvoerder
binnen- en naschoolse
sportactiviteiten

Gemeente

Redactie
• Corry van den Bosch
• Laudy Brouwer
• Ans Keij

Opmaak en vormgeving

• Laudy Brouwer
• Ineke de Jong
• Ans Keij
• Riky Naber
• Anton van Opdorp
• Yoni Paridaans
• Beppie Smit
• Ellen Vink

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van
deze nieuwsbrief special
vragen, suggesties of
opmerkingen, neem dan
contact op met
akeij@bredeschooltilburg.nl

*) De combinatiefunctionarissen sport-onderwijs en sportverenigingen-onderwijs worden voor 40% gefinancierd vanuit de landelijke Impuls
brede scholen, sport en cultuur 2008-2012.

Combinatiefunctionarissen voortgezet onderwijs in Tilburg*)
6 Combinatiefunctionarissen onderwijs-sport

Docent lichamelijke
opvoeding

Coördinator brede school activiteiten en
deels uitvoering brede school activiteiten

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-cultuur

Docent tekenen en CKV

Coördinator brede school activiteiten
en deels uitvoering hiervan

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-cultuur

Muziekdocent

Coördinator brede school activiteiten
en deels uitvoering hiervan

3 Combinatiefunctionarissen onderwijs-sport

Docent lichamelijke
opvoeding

Coördinator brede school activiteiten
en deels uitvoering hiervan

3 Combinatiefunctionarissen onderwijs-cultuur

Docenten tekenen en CKV

Uitvoerder en ontwikkelaar brede
school sportactiviteiten

1 Combinatiefunctionaris
onderwijs-cultuur

Muziekdocent

Coördinator en uitvoerder naschoolse
sportactiviteiten

*) Alle combinatiefunctionarissen die ingezet zijn in het voortgezet onderwijs worden voor 40% gefinancierd vanuit de landelijke Impuls
brede scholen, sport en cultuur 2008-2012.

‘It takes a village to raise a child’

