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1 Inleiding 
Via deze weg dient SamenDoen de subsidieaanvraag 2018 in voor de combinatiefunctionaris sport. 

Deze subsidieaanvraag is tevens bedoeld als jaarplan voor 2018. 

De aanvraag is gebaseerd op het subsidiebeleidskader 2018 – 2019 en de uitvraag van de gemeente. 

Gemeente Leerdam heeft de intentie uitgesproken dat deze subsidieaanvraag in principe bedoeld is 

voor 2 jaar. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019 kan gemeente Leerdam echter alleen 

maar subsidie toezeggen voor 2018.  

De volgende planning is van toepassing voor de behandeling van de subsidieaanvraag 

 Op 15 augustus 2017 levert SamenDoen de aanvragen aan de gemeente aan. 

 Op 14 september 2017 geeft de gemeente feedback tijdens een subsidieoverleg. 

 Op 27 september levert SamenDoen de aangepaste subsidieaanvraag aan de gemeente aan. 

 De beleidsambtenaar stelt de beschikking op i.s.m. SamenDoen. 

 Op 14 november neemt het College van B&W een besluit over de subsidieaanvraag en 
beschikking. 

 Eind november ontvangt SamenDoen de beschikking voor combinatiefunctionaris sport. 
 

Op basis van de beschikkingen legt SamenDoen (per kwartaal en jaar) verantwoording af over 

behaalde resultaten conform het beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden van 

SamenDoen. 

De subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen 

1 Inleiding 
2 Kaders uitvraag van de gemeente 
3 Programma combinatiefunctionaris sport 
4 Resultaten combinatiefunctionaris sport 
5 Coördinatie en communicatie 
6 Financiën en formatie 

2 Kaders vanuit de uitvraag 

Hieronder worden de kaders van de uitvraag weergegeven die in 2018 van toepassing zijn voor de 

combinatiefunctionaris sport. Deze zijn: 

Effect: 

Kinderen en jongeren ontdekken welke sport ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, gaan meer en 

duurzamer bewegen, ontwikkelen (hierdoor) een beter welbevinden en komen tot betere 

schoolresultaten. 

Algemene doelen: 

 Kinderen zijn beter bekend met verschillende vormen van sport. 

 Kinderen doen vaker aan sport en bewegen meer. 

 Meer kinderen zijn lid van sportverenigingen. 

 Scholen, sportinstellingen en verenigingen werken meer samen. 

 Meer kinderen hebben plezier in bewegen. 

Overige Doelen 
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 Er zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen verschillende partijen of bestaande verbindingen 

zijn geïntensiveerd, om kinderen structureel beter en meer te laten bewegen. Bv. 

Verbindingen tussen scholen en verenigingen, Samendoen en verenigingen of tussen school 

en wijk met behulp van sport en spel. 

 Kinderen bewegen structureel beter en meer dan in 2017, dankzij de samenwerking tussen 

verschillende partijen. 

 70% van de kinderen is tevreden over het sport aanbod in Leerdam 

 90% van de basisschoolkinderen (groep 3 t/m 8 van de scholen die meedoen met het 

programma) is bekend met het aanbod van de combinatiefunctionaris van SamenDoen. 

 De combinatiefunctionaris leveren bijdrage aan de SamenDoendag. 

3 Programma combinatiefunctionaris sport 
Op basis van bovengenoemde kaders en het huidige programma voor sport en cultuur op en 

naschool, leveren de combinatiefunctionaris sport op de scholen, bij de kinderopvang en 

sportverenigingen en in de wijken de volgende prestaties in 2018:   

1. Bewegingsonderwijs 

a. Vakwerkplan op maat 

b. Coaching op maat 

c. Sportcarrousel/clinic’s 

d. Pauzespelen 

e. Behoefteonderzoek Nijntje Beweegdiploma 

2. Naschoolse activiteiten 

a. Talententuin 

b. Sportcarrousel 

c. Sport & Spel Noord (zie subsidieaanvraag buurtsportcoach en gezond in Leerdam) 

3. Voortgezet onderwijs 

a. Jaarprogramma en ervaringsplaatsen, waaronder inzet bij sportdagen op de 

basisscholen. 

b. Pauzespelen 

4. Sterke vereniging 

a. Sportcarrousel 

b.  Vraaggerichte verenigingsondersteuning 

5. Jaarprogramma: Opstellen van een jaarprogramma sport op- en naschool 2018-2019 en de 

monitoring ervan. 
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4 Resultaten combinatiefunctionaris sport 
Op basis van het voorgaande programma wil de combinatiefunctionaris sport de volgende resultaten 

behalen. 

1. Vakwerkplan: 

 Er is op en rond de basisscholen een sport- en beweegaanbod dat breed benut wordt, voor 

alle scholen. 

o 10 van de 12 basisscholen werken met het vakwerkplan via Bewegen Samen 

Regelen. 

 80% van de leerkrachten is hier tevreden over. 

o 85% van de basisscholen neemt deel aan het sportkennismakingsprogramma. 

 75% is hier tevreden over. 

 Scholen worden en voelen zich ondersteund in het realiseren van goed bewegingsonderwijs 

en voldoen aan de SLO, doelen, kerndoel 57 (leerlingen leren op een verantwoorde manier 

deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de 

belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren) en 58 (leerlingen leren samen 

met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken 

maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden).  

o Op 10 van de 12 basisscholen verzorgt de combinatiefunctionaris voorbeeld- en 

coaching lessen. 

 80% van de scholen is hier tevreden over. 

 70% van de leerkrachten geeft aan hier profijt van te hebben. 

2. Sportcarrousel 

 Tenminste vier verenigingen bieden clinic’s aan tijdens de gymlessen op de basisscholen. 

o Scholen, sportverenigingen en overige partners hebben bij meerdere gelegenheden 

samengewerkt, 

 70% is daar tevreden over en 

 70% wenst voortzetting van de samenwerking danwel verdere uitbreiding 

van de samenwerking. 

 Tenminste tien deelnemers aan het sportaanbod van de combinatiefunctionaris wordt na 

deelname aan het kennismakingsprogramma lid van reguliere sportverenigingen. 

 10 van de 12 scholen nemen o.b.v. vakwerkplan en de clinic’s die er tijdens de reguliere 

gymlessen worden gegeven deel aan de sportcarrousel. 

 100 individuele kinderen nemen deel aan het naschoolse sportaanbod (sportcarrousel). 

 15 van de 100 leerlingen zijn lid geworden van één van de sportverenigingen. 

3. Pauzespelen 

 Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen op een veilige en verantwoorde manier 

bewegingsactiviteiten aanbieden. 

o 8 van de 12 basisscholen bieden pauzespelen aan op het schoolplein. 

o 3 kinderopvanglocaties bieden pauzespelen aan op het schoolplein. 

 80% van de leerkrachten en begeleiders is hier tevreden over. 

4. Talententuin 

 250 kinderen nemen deel aan de talententuin 

o 80% van de kinderen is tevreden over deelname aan de talententuin. 
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5. Voortgezet onderwijs 

 De leerlingen van het Heerenlanden College bieden op basisscholen beweegactiviteiten en 

doen werkveldervaring op. 

 Leerlingen van het Heerenlanden College helpen bij sportdagen van de basisscholen. 

 Leerlingen van het Heerenlanden College verzorgen gymlessen op i.b.s. El Boukhari 

o De leerlingen zijn betere sportaanbieders geworden 

o De leerlingen zijn zich ervan bewust dat zij een maatschappelijke bijdrage kunnen 

leveren. 

 Op het Heerenlanden College wordt pauzespelen gegeven door de combinatiefunctionaris. 

6. Verenigingen 

 Scholieren maken kennis met sporten en sportverenigingen in Leerdam en omstreken. 

 Sportverenigingen kunnen een beroep doen op de kennis, kunde en het netwerk van de 

combinatiefunctionaris. 

7. Nijntje Beweegdiploma 

 De combinatiefunctionaris brengt de vraag voor het Nijntje beweegdiploma in kaart. 

 Op basis van de vraag van de scholen en kinderopvang organiseert de combinatiefunctionaris 

trainingen in Leerdam in het schooljaar 2018 - 2019. 

 De combinatiefunctionaris evalueert en borgt het traject van het Nijntje beweegdiploma en 

zorgt voor een eventueel vervolgtraject. 

5 Coördinatie en communicatie 
Samendoen coördineert de activiteiten van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoach.  

Ze legt verantwoording af aan de gemeente over behaalde resultaten voor sport en cultuur conform 

het beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden van SamenDoen.  

Daarnaast legt SamenDoen verantwoording af over sport en cultuur op- en naschool aan de 

stuurgroep Jong Leerdam. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit gemeente, onderwijs, 

kinderopvang en cultuur. SamenDoen gaat met de stuurgroep in gesprek of dit nog de juiste manier 

is om af te stemmen over dit onderwerp.  

6 Financiën en formatie 
Voor sport en cultuur op en naschool bij SamenDoen zijn de volgende subsidies beschikbaar vanuit 

de regeling combinatiefunctionarissen. 

 Loonkosten 2,8 fte    € 140.000,- 

 Activiteiten     €   14.000,- 

 Coördinatie 0,2 fte    €   10.000,-  

De formatieve inzet van de combinatiefunctionarissen sport op- en na school van Samendoen is 

 Op school  32 uur per week / 0,90 fte 

 Na school  24 uur per week / 0,67 fte 

 Op- en na school  8 uur per week / 0,22 fte 

 Totaal    64 uur per week / 1,80 fte 

 


