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Inleiding
De stip aan de horizon.
Het integraal kindcentrum is een interessant onderwerp voor de wijk Passewaaij, waarover
verschillende ideeën bestaan. Door de stip aan de horizon helder te formuleren (visie,
eindbeelden), wordt duidelijk wat er gedaan moet worden om daar te komen.
Passewaaij is een grootschalig nieuwbouwproject aan de zuidwestkant van de gemeente Tiel
en telt bijna 10.000 inwoners. De wijk kent 4 basisscholen, 3 peuterspeelzalen en 2 ruimtes
voor buitenschoolse opvang. Er is een (mobiele) gymzaal (in beheer bij Sportplaza Tiel).
Lange tijd waren er plannen voor het bouwen van een multifunctioneel centrum. Vlakbij
het winkelcentrum van de wijk was hier een plaats voor ingeruimd. Het multifunctionele
centrum zou samen met een het eerstelijnsgezondheidscentrum gebouwd worden in
combinatie met een sporthal en mogelijk - als daar belangstelling voor zou zijn - een ruimte
voor een commerciële sportschool. Tevens zou het MFC plaats bieden aan de wijkvereniging
en een jongereninloop van Mozaïek.
De komst van het MFC is onzeker geworden. De behoefte aan een wijkcentrum of een soort
buurthuis, waarin jongeren (maar ook ouderen) nadrukkelijk een plek krijgen, blijft bestaan.
Door samenwerking aan te gaan met scholen en niet-onderwijsorganisaties ten behoeve van
leerlingen en ouders kan het MFC vervangen worden door een ‘Brede School’ of Integraal
Kindcentrum (IKC), waar ook ruimte is voor een wijkcentrum of buurthuis.
Met het opzetten en het bouwen van een ‘Brede School/IKC’ kan ook de permanente
huisvesting van ‘De Bataaf’ meegenomen worden, waar de school vanaf 2006 recht op heeft.
Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs,
kinderdagverblijf, buitenschool-se opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor
kinderen zijn samengevoegd.
Studulski (2010) omschrijft een IKC als volgt: ‘een voorziening voor kinderen van tenminste
0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod’.
Een IKC is dus een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn
samengevoegd. Het gaat om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm.
Om samen te werken aan het ‘Brede School/IKC-concept’ is het wel prettig, maar niet
noodzakelijk dat de samenwerkende organisaties onder één dak vertoeven.
Samenwerken kun je altijd en overal. Ook de huidige huisvesting van de deelnemers in dit
samenwerkingsconcept staat een vorm van samenwerking niet in de weg. Echter is een
centrale plek met vrij verkeer tussen de gebruikers wenselijk.
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Motieven om samen te werken
Scholen werken steeds meer in een netwerk van organisaties die voor dezelfde doelgroep
werken. De verhouding tot die organisaties kan heel verschillend zijn. Soms is er sprake van
echte samenwerking: samenwerken aan dezelfde doelen. Soms is de school een ‘vindplaats’
van cliënten voor bepaalde organisaties.
Ideëel:
om samen iets groots te maken
Sociaal:
om onze maatschappelijke taak vorm te geven
Pedagogisch: om het onderwijsaanbod te verbreden
om een doorgaande lijn (0-13 jr.) te realiseren
Sport/Welzijn: om het aanbod van bewegings- en opvoedingsondersteuning te bundelen
Cultureel:
om het aanbod van kunstbeleving en –beoefening te bevorderen
Economisch: om werk te genereren en te behouden
Mogelijke samenwerkingspartners
•
Basisonderwijs (incl. praktijkklas, plusklas, MI & CL, Passend onderwijs)
Rkbs ‘De Bataaf’ (SKOR)
Rkbs ‘Rotonda Passewaaij’ (SKOR)
Obs ‘De Waayer’ (OPO-R)
Bs ‘Pr. Maurits’ (CPOB)
•
Kinderopvang
BSO Passewaaij (KR)
BSO Blokhut (KR)
•
Peuterspeelzaal
PSZ Petteflet (KR)
PSZ Wiplala – VVE (KR)
PSZ Bontebaai (KR)
•
Cultuur- en kunsteducatie (Plantage: MIK, teken-/schilderclub?, KTVM)
•
Bibliotheek (Leesbevordering, Schoolbieb, mediatheek, )
•
Sport/spel/dans (Sportplaza, sportbuurtcombinatiefunctionaris, Tenny vd Berg?
•
Welzijn (Schoolmaatschappelijk werk, CJG, GGD, Mozaïek, JOP, ELC-eerstelijns
dienstencentrum)
•
Overig: logopedie, tandarts, huisarts, consultatiebureau, onderzoekbureau BNT?,
wijkvereniging, corsoclub, kerkgenootschap, apotheek, een mond medisch centrum,
buurthuis, gymzaal en fitnessclub, remedial teaching, fysiotherapie.
Andere belangrijke partners voor ons zijn organisaties in de buurt die bijdragen aan de brede
ontwikkeling van kinderen.
Ieder staat zijn/haar eigen kwaliteiten. Het is belangrijk dat elke organisatie herkenbaar is
voor ouders en kinderen. Als IKC worden we samen gedreven door een collectieve ambitie:
‘Ontwikkeling staat altijd voorop!’
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Het schoolontwerp
In de huidige omstandigheden van de wijk Passewaaij is er behoefte aan een gebouw met
een wijkfunctie. Tevens wordt er vanaf 2006 door de gemeente Tiel gezocht naar een
permanente huisvesting voor basisschool ‘De Bataaf’.
Onderstaand schema laat het schoolontwerp zien met de innerlijke samenhang. De
verschillende onderdelen passen bij elkaar en versterken elkaar.

Missie van basisschool ‘De Bataaf’
De missie van ‘De Bataaf’: leren samen met anderen
‘De Bataaf’ is een R.K. basisschool waar leerlingen in overeenstemming met hun
mogelijkheden worden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en hun
individuele onderwijsloopbaan. In onze school vinden wij samenwerken en omgaan met
verschillen tussen kinderen belangrijk. Op ‘De Bataaf’ wordt les gegeven in een open, veilige,
uitnodigende en warme sfeer. Met ons onderwijs leggen we een goede basis voor het
vervolgonderwijs en bereiden we de leerlingen voor op deelname aan de samenleving.
Op ‘De Bataaf’ werken wij coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking
tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. De leerkrachten doen
recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door
gedifferentieerd te werken. Op onze school leren de kinderen zelfstandig te werken, zowel
individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar.
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Door goed te communiceren met ouders en verzorgers van de leerlingen, betrekken wij hen
optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school, waardoor er sprake is van
wederzijdse betrokkenheid. Hierbij denken wij aan deelname aan allerlei werkgroepen, maar
ook participatie in klankbordgroepen.
De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek!
Betrokkenheid is essentieel. Onze leerkrachten hebben volop aandacht voor de specifieke
behoeften van ieder kind. Wanneer er aandacht is voor samenwerking tussen kinderen en
leerkrachten, worden kinderen gemotiveerd om te willen leren en zelf te onderzoeken.
Visie samenwerking:
1.
Een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor
kinderen, ouders en wijk met de school als middelpunt, herkenbaar aan:
 structurele samenwerking tussen school, één of meer instellingen voor kinderopvang,
welzijn, zorg, cultuur en sport.
 een gezamenlijke pedagogische visie.
 een doorgaande lijn in de werkwijze.
 organisatorische verankering van de samenwerking in het beleid en de uitvoering van
de betrokken organisaties.
met als doel:
 kinderen, jongeren, volwassenen te prikkelen zich competenties eigen te maken die
nodig zijn om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.
 de brede school/het IKC als een middel om de sociale samenhang in de wijk
Passewaaij te verstevigen/te vergroten.
2. Een multifunctionele accommodatie, die meerdere voorzieningen en disciplines onder
één dak huisvest en mogelijkheden biedt om ruimten in het gebouw voor meerdere
functies te gebruiken voor jongeren en/of ouderen in de wijk.
Interne context
We maken onderscheid tussen de interne context en de externe context van de school. De
interne context bestaat uit de school zelf en de mensen, volwassenen en kinderen, die er
leren en werken. De externe context is de omgeving in ruimere zin, en bestaat uit
verschillende belanghebbenden.
Het belangrijkste onderwerp bij de analyse van de interne context zijn de leerlingen. Welke
leerlingen hebben we op school, of kunnen er komen? Wat hebben ze van ons nodig, wat
zijn hun onderwijsbehoeften?
Momenteel hebben de scholen in de wijk Passewaaij te maken met een relatief homogene
schoolbevolking. De verwachting is dat na de invoering van Passend onderwijs in 2014 de
onderwijsbehoeften van de kinderen groter en diverser worden. Passend onderwijs is
onderwijs nabij en vraagt extra voorzieningen als: ondersteuning bij gymnastiek, extra
uitdaging van leerstofaanbod of juist praktijkgericht onderwijs.
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De aard en staat van het gebouw en de inrichting ervan zijn van belang voor het werken met
coöperatief leren. Om het coöperatief leren op ‘De Bataaf’ beter tot zijn recht te laten
komen, zijn ruimtes nodig waar kinderen in groepjes kunnen samenwerken.
Omgaan met verschillen tussen leerlingen is en blijft ook de komende jaren voor het
basisonderwijs een belangrijke opdracht. Leerkrachten staan voor de uitdaging in een
heterogene groep recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Differentiatie binnen de
groep is alleen mogelijk wanneer leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht heeft
dan tijd om een of enkele leerlingen extra instructie of begeleiding te geven. Zelfstandig
werken kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepjes. Samenwerken in een groepje
heeft als meerwaarde dat leerlingen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen.
Coöperatief leren kan op deze manier een waardevolle aanvulling zijn op de werkwijzen die
in de groep toegepast worden.
Wanneer de leerlingen bezig zijn met coöperatief leren, zijn ze ook gelijk actief aan het leren.
Dit gebeurt op twee manieren. De leerlingen verzamelen en verwerken zelf hun informatie
en delen deze met hun groepsgenootjes. Op deze manier verwerkt de leerling de informatie
en geeft hier een persoonlijke bewerking aan om het op niveau over te dragen naar de
ander. De andere manier van het actieve leren is dat er vele werkvormen beschikbaar zijn
voor de leerlingen en dat de leerlingen elkaar coachen en hier ook weer van leren. (Samen
weet je meer dan alleen.)
Sinds augustus 2005 maakt ‘De Bataaf’, als onderwijslocatie, gebruik van schoolwoningen.
De schoolwoningen zijn oorspronkelijk bedoeld voor de piekopvang van alle Passewaaijse
scholen. Doordat deze ruimtes later worden omgebouwd tot eengezinswoningen, is het een
star, onaanpasbaar gebouw en zijn de gebruiksmogelijkheden van de schoolwoningen
beperkt. Het gebouw mist, ondanks interne aanpassingen, flexibiliteit, extra ruimtes, zoals
een speellokaal, een aula, werkplekken, etc.
Kortom: ‘De Bataaf’ beschikt niet over de ruimtes waarop een permanente school recht
heeft om onderwijs te geven wat deze tijd en de maatschappij vraagt.
•
Het gekozen systeem van onderwijs, het Coöperatief Leren, waaraan wij een
belangrijk deel van onze identiteit ontlenen, vraagt aparte ruimtes waar (groepjes)
leerlingen apart kunnen samenwerken. Hiervoor is nu geen ruimte.
•
Uitwijkmogelijkheden voor activiteiten die de gehele school betreffen. De huidige
speelzaal (centrale hal) is ontoereikend om alle leerlingen in te herbergen. Ouders kunnen al
helemaal niet uitgenodigd worden bij voorstellingen.
•
Voor-, tussen- en naschoolse opvangmogelijkheden. De behoefte om gebruik te
maken van de BSO en TSO neemt toe. Gemiddeld 50% van de leerlingen maakt (dagelijks)
gebruik van de TSO.
Externe context
De school functioneert in een maatschappelijke context, geladen met waarden en normen.
Er zijn een groot aantal partijen rond de school, ieder met een eigen verwachting. De school
kan niet zonder meer voldoen aan de verwachtingen van alle partijen. Al was het maar dat
de partijen in de externe context geen eenduidige belangen hebben.
Scholen werken steeds meer in een netwerk van organisaties die voor dezelfde doelgroep
werken. De verhouding tot die organisaties kan heel verschillend zijn. Soms is er sprake van

7

Brede school /IKC Passewaaij
rkbs ‘De Bataaf’

echte samenwerking: samenwerken aan dezelfde doelen. Soms is de school een ‘vindplaats’
van cliënten voor bepaalde organisaties. Soms bieden deze organisaties de school diensten
aan. In nog weer andere gevallen verlangen organisaties een bepaalde inzet van de school,
om hun eigen doelen te kunnen bereiken.

Voorbeelden van dergelijke organisaties op regionaal niveau zijn:
• bibliotheek;
• jeugdhulpverlening;
• instellingen voor kunstzinnige vorming;
• maatschappelijk werk;
• musea;
• politie;
• peuterspeelzalen;
• jeugdgezondheidszorg;
• kinderopvang.
• onderwijsbegeleidingsdienst;
• sportorganisaties;
De school moet bepalen hoe zij zich in dit netwerk beweegt en welke rol zij daarin wil
nemen. In een aantal gevallen gaat de school een geformaliseerde samenwerkingsrelatie aan
met (delen van) dit netwerk.
Mogelijkheden:
•
Samenwerking met basisscholen in de wijk Passewaaij: gezamenlijke Plusklas,
technieklokaal.
•
Kinderdagopvang, Peuterspeelzaal
•
Continurooster vraagt samenwerking met de BSO
•
Samenwerking met de Plantage (MIK: Muziek in de Klas) gr. 1 t/m 6 in de school, gr. 7
& 8 particuliere lessen na school?
•
Samenwerking met logopediepraktijk Tiel (momenteel op Koerierspad)
•
Samenwerking met Onderzoeksbureau BNT (momenteel op Koerierspad)
•
Samenwerking met externe instanties (combinatiefunctionarissen: sportbuurtwerker,
lees-/mediacoach, cultuurcoach)
•
Multifunctioneel Centrum (tandartspraktijk, logopedie, eerstelijnscentrum?)
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Netwerken/innerlijke samenhang:
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Pedagogisch ontwerp
De manier van omgaan met elkaar: leerkrachten en leerlingen, en leerlingen onderling.
Positive behavior support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van
positief gedrag binnen school. Het doel van PBS: een positieve, sociale omgeving creëren die
het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.
Op ‘De Bataaf’ gelden regels en let men op normen en waarden. Het onderwijs is gericht op
samenwerken en samen leren.
Didactisch ontwerp
In het didactisch ontwerp gaat het vooral om het leren van kennis en vaardigheden.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd, middels registratie en evaluatie van
vorderingen.
Ondersteuningsontwerp
Het ondersteuningsontwerp richt zich op de samenwerking van leerkrachten en andere
professionals, denk aan intern begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk werkenden en
paramedici zoals logopedisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen.
Dienstverlening
Alles wat van belang is voor de verwezenlijking van de missie van de school dat niet in de
bovenstaande deelontwerpen is opgenomen valt onder dienstverlening. Het gaat hier soms
om de leerlingen, soms om de ouders.
Voorbeelden:
buitenschoolse opvang (BSO), buitenschoolse activiteiten, informatieverstrekking,
participatie in de school.

Waarom een brede school/IKC?
•
Samenwerken vanuit de inhoud
•
Eén doorlopende leerlijn en één pedagogische visie
•
Voorzieningen en ruimten flexibel en efficiënt inzetten
•
Medegebruik toe te staan (ook buiten schooltijden)
•
Opzetten gezamenlijk activiteitenprogramma
•
Instrument voor talentontwikkeling van kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning ouders bij ontwikkeling van hun kind
Aanbieden van doorlopende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar
Breed scala aan ontwikkelingsarrangementen
Samenwerkingsverbanden met andere organisaties
Het aanbod onder en na schooltijd (7.00-19.00 uur)
Openingstijden verruimen (ook in schoolvakanties)
Centrale regie voor leer- en ontwikkelingsprogramma
Gezamenlijke beheerder voor praktische uitvoering
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•

Effectieve inzet van personeel en middelen

Ambitieniveau
De samenwerking binnen een Brede school kan volgens vier ambities worden vormgegeven:
•
Back-to-back: er is geen sprake van samenwerking, geen afstemming.
•
Face-to-face: enkele instellingen werken in een netwerk samen, ieder heeft zijn eigen
taken. Partners kennen deze en waar mogelijk vindt organisatorische afstemming
plaats.
•
Hand-in-hand: instellingen werken samen (in een netwerk of gezamenlijk gebouw),
men stemt het eigen aanbod op elkaar af en zoekt waar mogelijk verbinding.
Bijvoorbeeld: het kunstmenu van de basisschool wordt vervolgd door keuzeworkshops bij de welzijnsstichting, waar ook BSO-kinderen aan deelnemen. Er is duidelijke
samenhang, samenwerking en afstemming.
•
Cheek-to-cheek: er is sprake van een integrale aanpak en samenwerking. Doelen en
activiteiten worden door de partners samen geformuleerd. Er is een doorgaande lijn.
Tevens wordt er gewerkt volgens een afgestemd pedagogische didactische aanpak
(pedagogische dialoog) en daar waar mogelijk worden medewerkers ingezet in
meerdere werksoorten c.q. afdelingen.
Ons ambitieniveau: Face-to-face, groeiend naar Hand-in hand
Verwachtingen over wat samenwerken gaat opleveren
 Leefbaarheid van de wijk wordt vergroot
 Goede contacten tussen de brede schoolpartners
 Naamsbekendheid van de brede school partners wordt vergroot
 Meer mensen gaan sporten
 Meer ouders/verzorgers gaan gebruikmaken van de BSO
 De koppeling van voorzieningen voor ouders/verzorgers en voor kinderen maakt dat er
meer mensen gebruik van de multifunctionele accommodatie gaan maken
 De multifunctionele accommodatie wordt een plaats waar je gezellig samenkomt (een
soort caféfunctie).
Profiel van Brede School/IKC
Het profiel van een brede school/IKC geeft aan op welke inhoudelijke doelen de brede
school zich wil gaan richten.
Op grond van wat we de kenmerken van de wijk Passewaaij en van onze visie en ambitie
voor de Brede School/IKC, zullen de volgende profielaspecten het beste passen bij de brede
school/IKC:
Profielaspect:

Omschrijving:

Netwerk

1 Opvangprofiel

Doorgaande lijn in opvang en onderwijs

Netwerk 0-13 jaar

2 Verrijkingsprofiel

Talentontwikkeling

Netwerk 0-100
jaar
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3 Buurtprofiel

Het bevorderen sociale cohesie: de brede
school als sociaal hart van onze samenleving

Bijlagen:
Korte historische schets van rkbs ‘De Bataaf’:
•
01-08-2005: start ‘De Bataaf’ in schoolwoningen en maakt gebruik van 5 lokalen.
•
De leerlingen zijn verdeeld over twee kleutergroepen, een groep 3, 4 en 5.
•
Een 6e lokaal wordt gebruikt als directie- en personeels-ruimte.
•
De centrale hal wordt samen met ‘De Waayer’ gebruikt als speelzaal.
•
Oktober 2005: ‘De Bataaf’ krijgt per 01-08-2006 een eigen brinnummer: 28CH.
•
In januari 2006 wordt een 7e lokaal in gebruik genomen voor een aanvangsgroep.
•
01-08-2006: ‘De Bataaf’ is een zelfstandige school met een eigen brinnummer.
•
Er worden 7 lokalen gebruikt voor 3 kleutergroepen, een groep 3, 4, 5 en 6.
•
Een gedeelte van de centrale hal/speelzaal wordt gebruikt als directie- en
personeelsruimte. (i.o.m. ‘De Waayer’).
•
Met goedkeuring van de gemeente Tiel wordt op eigen kosten een RT-ruimte
gecreëerd in de gang.
•
Aanmeldingen nemen toe, ondanks dat er in 2006-2007 geen huizen opgeleverd
worden.
•
08-03-2007: Wethouder R. Vermeulen bezoekt ‘De Bataaf’. Directeur, team en MR
informeren dhr. Vermeulen, mevr. v. Eck en dhr. Warsen over de beperkingen van de
schoolwoningen en wijst hen op de huisvestingsproblematiek in de komende jaren
in Passewaaij.
•
01-08-2007: Alle lokalen in de schoolwoningen zijn in gebruik genomen.
•
Er worden 8 lokalen gebruikt voor 3 kleutergroepen, een groep 3, 4, 5, 6 en 7.
•
Een gedeelte van de centrale hal/speelzaal wordt gebruikt als directie- en
personeelsruimte. (i.o.m. ‘De Waayer’ en ‘Pr. Mauritsschool’).
•
01-03-2008: Kinderopvang Rivierenland gebruikt 1 lokaal voor de BSO.
•
28-05-2008: Directeur, team en MR informeren mevr. v. Eck en dhr. Warsen over de
beperkingen van de schoolwoningen als alternatief voor de semi-permanente bouw
en wijst hen op de huisvestingsproblematiek in de komende jaren in Passewaaij.
•
01-08-2008: Alle lokalen in de schoolwoningen zijn in gebruik genomen. (‘De Waayer’
heeft 3 lokalen, ‘Pr. Maurits’ heeft 2 lokalen).
•
Vanaf 01-08-2008 worden er 9 lokalen gebruikt voor 3 kleutergroepen, een groep 3,
4, 5, 6, 7 en 8 van ‘De Bataaf’.
•
Een gedeelte van de centrale hal/speelzaal wordt gebruikt als directie- en
personeelsruimte. (i.o.m. ‘De Waayer’ en ‘Pr. Mauritsschool’).
•
01-09-2009: Interne aanpassingen in de schoolwoningen (2 lokalen worden
omgebouwd tot personeelsruimte, spreekruimte, directiekamer en behandelruimtes.
De speelplaats wordt vergroot en de fietsenstalling verplaatst.
•
01-08-2011: ‘De Bataaf’ en Pr. Maurits maken gebruik van de schoolwoningen.
•
01-08-2012: ‘De Bataaf’ maakt als enige school gebruik van de schoolwoningen.

13

Brede school /IKC Passewaaij
rkbs ‘De Bataaf’

Vrije impressie IKC Passewaaij
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Vrije impressie IKC Passewaaij/rkbs ‘De Bataaf’

Mogelijkheid tot groep doorbrekend werken
Klassikaal, individueel-zelfstandig
Coöperatief werken
Flexibele ruimtes
Werkplekken (incl. wifi)
Groepsgebonden activiteiten
Groepsdoorbrekende (instructie-)momenten
Werken met tutoren (‘tutor-plantsoen’) leerlingen/ouders/grootouders
Ouderkamer -> info, scholing, ontmoeten, koffie/thee-corner
Workshop/circuit-lokalen (Plusgroep, techniek, praktijk, creativiteit, muziek, dans)
Ruimte rondom de school (sport, natuur)
Ruimte voor vieringen en voorstellingen
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