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1 Inleiding  
Via deze weg dient SamenDoen de subsidieaanvraag 2019 in voor de combinatiefunctionaris sport. 

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

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 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. 

 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. 

 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. 
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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 2019:   

 Programma Doelstelling 
1. Bewegingsonderwijs 

A Vakwerkplan op maat 10 van de 12 basisscholen maken gebruik van het vakwerkplan 
‘bewegen samen regelen’. Door het vakwerkplan ‘bewegen samen 
regelen’ aan te bieden aan de leerkrachten van het PO, bieden we 
ze continu handvatten voor de gymlessen.  
Door gebruik te maken van het vakwerkplan ‘bewegen samen 
regelen’ voldoen de basisscholen aan kerndoel 58 en 59 van het SLO 
(Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). 

B Coaching op maat in de gymzaal Door het uitvoeren van een 0-meting aan het begin van het 
schooljaar worden de behoeftes m.b.t. het geven van de gymlessen  
in kaart gebracht. Iedere juf/meester die gymles krijg 6 uur per jaar 
coaching tijdens de gymlessen. 

C Lespakketten 11 scholen maken in het schooljaar 2018-2019 gebruik van twee 
verschillende lespakketten. Deze lespakketten worden door 
Samendoen aangeleverd en zijn voorzien van een lessenreeks 
inclusief lesvoorbereidingen, opdrachtkaarten en materialen. 

D Clinic’s 8 van de 11 scholen hebben eind 2019 een clinic gekregen tijdens de 
gymles van een sportvereniging. 

E Motorische vaardigheden in kaart Door het uitvoeren van een 0-meting aan het begin van het 
schooljaar worden op 6 van de 11 scholen de motorische 
vaardigheden van de leerlingen gemeten en vergeleken ten opzichte 
van het einde van het schooljaar door middel van de ABC Movement 
test. 

F Opzetten en uitvoeren van extra gym Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo. De een 
loopt wat voorop, de ander heeft wat meer moeite om de 
oefeningen uit te voeren. Voor deze kinderen bieden wij in de 
gemeente Extra Gym aan. Tijdens de lessen wordt aandacht 
geschonken aan de verschillende motorische vaardigheden op dat 
het kind weer snel kan aansluiten bij de rest van de groep. Extra 
Gym is zo ingericht dat kinderen (weer) meer plezier in bewegen 
krijgen en (meer) zelfvertrouwen krijgen. Eind 2019 wordt er 
wekelijks extra gym gegeven aan kinderen met een motorische 
achterstand. 

G Nijntje Beweegdiploma 10 (van de 22) leerkrachten van groep 1 en 2 nemen in 2019 deel 
aan de cursus Nijntje Beweegdiploma. 

H Deelname beweegprogramma  Joh. Calvijn De vraag uitzetten bij de directie van de Joh. Calvijnschool om hen 
ook partner te laten worden voor het programma ‘Sport op en 
naschool’ van SamenDoen. Indien de Johannes Calvijnschool 
akkoord is gegaan met de samenwerking met SamenDoen, wordt er 
eind 2019 door de school gebruik gemaakt van het vakwerkplan 
‘Bewegen samen regelen’ 

I Aandacht voor de nationale sportweek (16 
t/m 22 september 2019) 

Tijdens de nationale sportweek biedt de CF vraaggerichte 
ondersteuning aan basisscholen die aandacht geven aan de 
nationale sportweek. 
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J Pleinbuddy’s Kinderen structureel in beweging houden tijdens de pauze. 

2. Naschoolse activiteiten 

A Talententuin 420 kinderen nemen in 2019 deel aan een activiteit van de 
talententuin sport. 

B Beweegkriebels In januari 2019 is in kaart gebracht hoeveel medewerkers van SKCN 
deelnemen aan de cursus beweegkriebels. 
In 2019 nemen deze medewerkers deel aan deze cursus. 
Samendoen biedt in 2019 coaching op maat aan deze medewerkers 
om Beweegkriebels toe te passen. 

3. Voortgezet onderwijs 

A Jaarprogramma en ervaringsplaatsen, 
waaronder inzet bij sportdagen op de 
basisscholen. 

Voor 4 van de 11 sportdagen worden leerlingen van het HLC ingezet 
en doen hierdoor ervaring op in het veld. 

B Pauzespelen Leerlingen structureel in beweging houden tijdens de pauze. 

C Clinic’s Het innoveren van het bewegingsonderwijs op de Joost door middel 
van clinic’s. 

4. Sterke vereniging 
A Clinic’s en vakantieactiviteiten CF biedt ondersteuning aan alle sportverenigingen in Leerdam, om 

hen de mogelijkheid te bieden om clinic’s aan te bieden op en 
naschooltijd en in de vakanties, met het doel om het ledenaantal te 
verhogen. 

B Vraaggerichte verenigingsondersteuning CF biedt ondersteuning aan alle sportverenigingen met een 
hulpvraag. 

C Sterke Vereniging Door verhoging van het ledenaantal en ondersteuning van de CF 
wordt de sportvereniging, die gebruik maakt van 4A en/of 4B 
sterker. 

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

behalen. 

1. Bewegingsonderwijs 

A. Vakwerkplan op maat. 

 10 van de 11 basisscholen werken tijdens de gymlessen met het vakwerkplan via 

Bewegen Samen Regelen. 

o 80% van de leerkrachten zijn hier tevreden over. 

 

B. Coaching op maat in de gymzaal. 

 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 11 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. 
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C. Lespakketten. 

 5 van de 11 basisscholen maken actief gebruik van de lespakketten. 

o 70% is hier tevreden over. 

 

D. Clinic’s. 

 Eind 2019 heeft elke basisschool één verzorgde clinic gehad. 

o 70% is hier tevreden over. 

o Tenminste 500 basisschoolkinderen nemen deel aan de clinic’s. 

 

E. Motorische vaardigheden in kaart. 

 In 2019 wordt er op 6 van de 11 scholen een ABC-movement test afgenomen. 

 

 

F. Opzetten en uitvoeren van steunlessen. 

 In 2019 wordt er wekelijks extra gym gegeven door de combinatiefunctionaris. 

o 70% van de kinderen, die deelnemen aan de steunlessen, lopen in op hun 

bewegingsachterstand. 

 

G. Nijntje beweegdiploma. 

 Begin 2019 hebben tenminste 10 leerkrachten deelgenomen aan de training Nijntje 

beweegdiploma. 

o Eind 2019 hebben 7 van de 10 leerkrachten, die deel hebben genomen aan 

het Nijntje beweegdiploma, de cursus ervaren als leerzaam en maken tijdens 

de lessen gebruik van de verkregen informatie. 

 

H. Deelname beweegprogramma Johannes Calvijn. 

 Indien de Johannes Calvijnschool akkoord is gegaan met de samenwerking met 

SamenDoen, is begin 2019 het beweeggedrag van de leerlingen uit groep 3 t/m 8, op 

school, in kaart gebracht. 

 

I. Aandacht voor de nationale sportweek. 

 De combinatiefunctionarissen bieden, na een aanvraag van een basisschool, 

ondersteuning bij activiteiten die  gerelateerd zijn aan de nationale sportweek. 

 11 basisscholen hebben de mogelijkheid om ondersteuning te vragen voor de 

nationale sportweek. 

 De doelstelling van de nationale sportweek: samen inspireren om meer te bewegen, 

wordt behaald tijdens het jaarlijkse evenement van SamenDoen. 

 

J. Pleinbuddy’s. 

 Op 8 van de 11 basisscholen wordt er twee keer per week gebruik gemaakt van het 

concept pleinbuddy’s. 

 70% van de basisscholen is hier tevreden over. 
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2. Naschoolse activiteiten. 

A. Talententuin. 

 Basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 nemen deel aan culturele –en sportieve activiteiten 

na schooltijd om talenten te herkennen en te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn vaak niet 

vanzelfsprekend in de omgeving van het kind. 

o Eind 2019 hebben tenminste 420 kinderen deelgenomen aan een activiteit van de 

talententuin sport. 

o 85% van de kinderen is tevreden over de activiteiten van de talententuin. 

o Eind 2019 zijn 10 kinderen doorgestroomd naar een reguliere instantie. 

 

B. Beweegkriebels. 

 De pedagogisch medewerkers van SKCN worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 

training beweegkriebels. Door deze training te volgen kunnen de pedagogisch medewerkers 

een hogere kwaliteit en kwantiteit aan beweegmogelijkheden aanbieden. 

o Begin 2019 heeft de combinatiefunctionaris in kaart gebracht hoeveel pedagogisch 

medewerkers van SKCN deelnemen aan de training beweegkriebels. 

o Midden 2019 heeft 90% van de aangemelde pedagogisch medewerkers de training 

beweegkriebels behaald. 

o Eind 2019 past 80% (van de pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van het 

diploma beweegkriebels) het concept beweegkriebels toe in hun werkzaamheden. 

 

3. Voorgezet onderwijs. 

A. Jaarprogramma en ervaringsplaatsen. 

 3 van de 4 scholen zijn tevreden over het functioneren van de leerlingen, van het HLC, tijdens 

sportdagen.  

 

B. Pauzespelen. 

 Elke woensdag zijn er minimaal 10 leerlingen in beweging op het schoolplein van de Joost. 

 

C. Clinic’s. 

 De sportklassen van de Joost krijgen tenminste 1 clinic aangeboden. 

o 80% van de leerlingen zijn hier tevreden over.  

o De vakleerkracht ziet dit al toegevoegde waarde voor het bewegingsonderwijs. 

 

4. Sterke vereniging 

A. Clinic’s en vakantieactiviteiten. 

 Eind 2019 heeft de combinatiefunctionaris ondersteuning geboden aan 4 sportverenigingen 

om clinic’s aan te bieden op en na schooltijd. 

o Scholieren maken kennis met sporten en sportverenigingen in Leerdam. 

o Tenminste 75% van de sportverenigingen zijn hier tevreden over. 

o Tenminste 500 basisschoolkinderen nemen deel aan de clinic’s. 

o Tenminste 15 basisschoolkinderen wordt na deelname lid van een sportvereniging. 

 

 Eind 2019 heeft de combinatiefunctionaris ondersteuning geboden aan 4 sportverenigingen 

om clinic’s aan te bieden tijdens de schoolvakanties. 

o Kinderen maken kennis met sporten en sportverenigingen in Leerdam. 

o Tenminste 75% van de sportverenigingen zijn hier tevreden over. 

o Tenminste 40 kinderen nemen deel aan de clinic’s. 
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o Tenminste 4 kinderen worden na deelname lid van een sportvereniging. 

 

B. Vraaggerichte verenigingsondersteuning. 

 De combinatiefunctionaris biedt, na een aanvraag van een sportvereniging, ondersteuning bij 

activiteiten die de vereniging sterker maakt. 

o Alle sportverenigingen in Leerdam kunnen om deze ondersteuning vragen. 

o In september 2019 krijgen de sportverenigingen een informatieve mail. 

o 80%, van de sportverenigingen die een aanvraag gedaan hebben, zijn tevreden over 

de ondersteuning van de combinatiefunctionaris. 

 

C. Sterke vereniging. 

 Eind 2019 zijn tenminste 6 verenigingen sterker geworden door verhoging van het 

ledenaantal. Dit mede door ondersteuning van de combinatiefunctionaris. 

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.  

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 

 


