Aan het werk met
combinatiefuncties

Geen risico voor scholen in het primair onderwijs
Voor scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs is het belangrijk om te weten dat zij geen risico lopen bij het aanstellen van een
combinatiefunctionaris sport of cultuur. De CAO-PO is aangepast aan
de Impuls brede scholen, sport en cultuur (zie de artikelen 3.30 t/m
3.34 van de CAO-PO), waarmee de weg is vrijgemaakt voor schoolbesturen in het primair onderwijs om op te treden als werkgever van de
combinatiefunctionaris sport en cultuur.

7

Informatieve regionale
bijeenkomsten projectgroep
Combifuncties Onderwijs: invoering
Impuls brede scholen, sport en
cultuur vraagt om lokaal maatwerk

Factsheets werkgeverschap, BTW en kosten
combinatiefuncties
Vanaf het moment dat de gemeente een handtekening zet onder de
intentieverklaring met het Rijk voor deelname aan de Impuls brede
scholen, sport en cultuur, zijn werkgeverschap en BTW belangrijke
items. Een combinatiefunctionaris kan aangesteld worden bij een
lokale partner (onderwijs, sport of cultuur) of bij een ‘derde’.
De samenwerkende partners - VSG, Combifuncties
Onderwijs, NOC-NSF, Cultuurformatie - ontwikkelden
factsheets met feiten, tips en risico’s over het
werkgeverschap bij een lokale partner of
bij een derde én over de kosten van een
combinatiefunctionaris.

De projectgroep Combifuncties Onderwijs kan
terug zien op een leerzame serie informatieve
regionale bijeenkomsten met een gevarieerd
programma. Bijeenkomsten waar de unieke
mogelijkheid werd geboden om in één middag alles te weten te komen over de invoering van de
Impuls brede scholen, sport en cultuur. Na de
plenaire sessie namen workshopleiders uit het
onderwijsveld vanuit hun eigen expertise de inzet
van een combinatiefunctionaris sport en cultuur
onder de loep. Hoe komen wij als school in aanmerking voor een combinatiefunctionaris, wat is
onze rol bij de invoering van combinatiefuncties
en hoe ziet het takenpakket er uit? Deze en vele
andere concrete vragen kwamen naar voren
tijdens de informatieve regiobijeenkomsten van
de projectgroep Combifuncties Onderwijs. Dit jaar
in Rotterdam, Hoogeveen en Eindhoven.

Deze factsheets kunt u downloaden van
onze website
www.combifunctiesonderwijs.nl.

Een uitgebreid verslag over onze informatieve
regionale bijeenkomsten leest u op de website
www.combifunctiesonderwijs.nl.

Gerichte ondersteuning
op lokaal niveau:
wij zijn er klaar voor!
Voor het project Combifuncties Onderwijs
hebben de gezamenlijke besturenorganisaties
een projectgroep ingesteld, bestaande uit:
Chris Tils, projectleider 070-3315210 ctils@vbs.nl
Maryse Ramselaar 070-3315205 mramselaar@vbs.nl
Eelco Dam 030-2361010 e.dam@avs.nl
Ron Davids 070-3568703 h.davids@bkonet.nl
U kunt ons ook bereiken via de helpdesk
info@combifunctiesonderwijs.nl.
De samenwerkende besturenorganisaties staan
natuurlijk ook klaar om hun leden van dienst te zijn.

Colofon
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Redactie
Maryse Ramselaar
Ron Davids
Communicatiegegevens
e-mail:
info@combifunctiesonderwijs.nl
website:
www.combifunctiesonderwijs.nl

oktober 2010

Impuls brede scholen, sport en cultuur in het
Voortgezet Onderwijs
In samenwerking met het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
richt de projectgroep Combifuncties Onderwijs zich in het schooljaar
2010-2011 op combinatiefuncties sport en cultuur in het voortgezet
onderwijs. Contact wordt gezocht met VO-scholen, er wordt een
afzonderlijke publicatie over combinatiefuncties sport en cultuur in het
VO gemaakt en in 2011 vinden speciale VO-regiobijeenkomsten plaats, in
samenwerking met het SBO.
Heeft u nu al vragen over combinatiefunctionarissen sport en cultuur in het
voortgezet onderwijs, dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs
Ron Davids en Edward Moolenburgh, via de helpdesk info@combifuncties
onderwijs.nl of via 070-3315205.

Bekendmaking gemeenten 4e tranche:
kleinere gemeenten aan zet
De Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt fasegewijs ingevoerd.
In mei zijn door de VSG de 4e tranche-gemeenten bekend gemaakt.
Dit zijn in totaal 127 gemeenten (waaronder fusiegemeenten met
meerdere dorpskernen), die nu ook in aanmerking komen voor deelname
aan de Impuls. Op onze website www.combifunctiesonderwijs.nl is een
overzicht gepubliceerd van deze 4e tranche.
De vraag in deze gemeenten is hoe om te gaan met de verdeling van
het beperktere aantal fte’s. Een goede optie is om de combinatie
functionarissen sport en cultuur vanuit een flexibele pool in te zetten
binnen de verschillende gemeenten en dorpskernen. Deze werkwijze
brengt minder kosten met zich mee. Gemeenten mogen hun middelen
samenvoegen, wat ruimere mogelijkheden biedt voor de inzet van
combinatiefunctionarissen sport en cultuur. Samenwerking ligt dus
voor de hand.
Uiterlijk in december 2010 laten de 4e tranche-gemeenten weten of zij
deelnemen aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Scholen en
schoolbesturen kunnen contact opnemen met hun gemeente om te
informeren hoe de combinatiefuncties sport en cultuur ingezet
worden binnen de gemeente. Een voorbeeldbrief met een verzoek
om informatie van de gemeente vindt u op onze website
www.combifunctiesonderwijs.nl.
Heeft u vragen over de regeling Impuls brede scholen, sport
en cultuur? Neemt u dan telefonisch contact op met de
projectgroep Combifuncties Onderwijs (070-33152 05)
of stel uw vraag via onze helpdesk info@combifunctiesonderwijs.nl.

Tien handige tips voor het
gemeentelijk overleg
De projectgroep Combifuncties Onderwijs ondersteunt scholen waar nodig in hun overleg
met de gemeente. Regelmatig is een adviseur
van de projectgroep aanwezig bij het gemeentelijk overleg rondom de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur. Uit deze lokale
bijeenkomsten hebben wij voor u een aantal
handige tips geformuleerd om het overleg met
de gemeente positief en opbouwend te voeren.
Zorg ervoor dat…:

... het beleid over de Impuls brede scholen,
sport en cultuur op de Lokaal Educatieve
Agenda wordt geplaatst.
... de gemeente duidelijkheid geeft over het
beleid voor de Impuls.
... de gemeente een meerjarenplan ontwikkelt
(de Impuls brede scholen, sport en cultuur
is structureel).
... in samenwerking met de beoogde vereniging
een globale opzet voor de inzet van de
combinatiefunctionaris wordt voorgelegd
aan de gemeente. Eigen initiatief is voorwaarde voor een doelmatiger inzet van de
combinatiefunctionaris, educatief ondernemerschap leidt tot succes!
... de combinatiefunctionaris sport of cultuur
rouleert: zo krijgen andere scholen in de
toekomst ook een kans om deel te nemen
aan de Impuls.
... de combinatiefunctionarissen sport en cultuur met hun activiteiten zoveel mogelijk
kinderen en jongeren bereiken op
de scholen.
... de inzet van de combinatiefunctionaris sport en
cultuur niet gebruikt
wordt ter opvulling
van hiaten in
de reguliere
bekostiging.
De combinatiefunctionaris is
bovenformatief.

... ervaring van scholen in buurgemeenten die deelnemen aan de Impuls benut wordt.
... eerst goede plannen gemaakt worden. Werk dan de
financiering uit. Financiële middelen kunnen door
gemeenten gebundeld worden.
... En neem hierbij in overweging: lokale dag
arrangementen voor onderwijs, opvang, sport
en cultuur zijn de toekomst, zeker in het basisonderwijs!
Voor kosteloos advies en lokale ondersteuning
is de projectgroep Combifuncties Onderwijs
bereikbaar via de helpdesk:
info@combifunctiesonderwijs.nl
of 070-3315205.
In de eerste tranches hebben sommige gemeenten
een sterke regierol ingenomen voor de inzet
van de combinatiefunctionaris sport en cultuur.
Bijvoorbeeld door het samenstellen van een naschools
activiteitenprogramma waarvoor scholen zich kunnen
inschrijven. De projectgroep Combifuncties Onderwijs
krijgt signalen van scholen uit deze gemeenten
dat ze enthousiast zijn over deelname aan
de Impuls, maar dat scholen inmiddels zelf
ook goede ideeën hebben over de inzet van de
combinatiefunctionaris. Ons advies is om dan
opnieuw met de gemeente in overleg te treden
en in samenspraak met de sportvereniging
of culturele instelling een voorstel aan de
gemeente te doen voor een gerichte inzet van
de combinatiefunctionaris.

Goed werkgeverschap
De combinatiefunctionaris sport en cultuur is
werkzaam in twee sectoren: school en vereniging.
De functionaris vormt de verbindende schakel
en is “spin-in-het-web” tussen school en sport
of cultuur. Dit maakt de combinatiefunctie
ook kwetsbaar: het risico bestaat dat de
combinatiefunctionaris gaat zweven tussen
twee sectoren. Het is daarom van belang om
zorg te dragen voor een goede introductie en
begeleiding van de combinatiefunctionaris:
maak duidelijke afspraken over de taken van
de combinatiefunctionaris en betrek hier waar
mogelijk teamleden bij. Een idee is ook om
een teamlid aan te wijzen als vast contactpersoon voor de combinatiefunctionaris. In de
samenwerkingsovereenkomst tussen school
en vereniging wordt een gesprekkencyclus
vastgelegd voor periodieke evaluatie en afstemming van activiteiten van de combinatiefunctionaris.

Helpdesk
info@combifunctiesonderwijs.nl
“Ik ben combinatiefunctionaris sport en mij is
gevraagd om een plan te schrijven voor een
praktijkschool in onze gemeente. Het gaat om
een activiteitenplan en de invulling van de functie.
Kan ik advies krijgen bij het schrijven van een
gedegen plan?“
Deze vraag ontvingen wij via onze helpdesk.
Wij brachten hem in contact met een collegacombinatiefunctionaris, die zijn activiteitenplan
voor een SBO-school net gereed had.
“Hoe loop ik zo min mogelijk risico bij het
aanstellen van een combinatiefunctionaris sport
en cultuur in het voortgezet onderwijs?”
De CAO-VO is (in tegenstelling tot de CAOPO) niet aangepast aan de Impuls. Ons
advies naar aanleiding van deze vraag is
doorgaans om de verzekeringskosten voor het participatiefonds te verrekenen met het normbedrag van de combinatiefunctionaris. Als een school echt
geen risico wil lopen, kan de aanstelling van
combinatiefunctionarissen sport en cultuur
bijvoorbeeld in een rechtspersoon worden
vormgegeven.

Via helpdesk info@combifunctiesonderwijs.nl
op de website www.combifunctiesonderwijs.nl
ontvangen wij allerlei vragen over de Impuls
brede scholen, sport en cultuur. Van vragen over
de CAO tot verzoeken om concrete lokale ondersteuning. Wij streven ernaar u zo spoedig
mogelijk van een antwoord te voorzien. Bellen
kan natuurlijk ook: 070-3315205.

