Gemeente Nijmegen
Combinatiefuncties
“de uitvoering”
Sport + onderwijs

Doelstellingen Combinatiefuncties in Nijmegen:

1. Versterken van sportverenigingen.
2. Intensiveren van de samenwerking tussen sportverenigingen en
scholen.
3. Vergroten van het dagelijkse sport- en beweegaanbod jeugd
jongeren.

Opdrachtgever: Directie Inwoners Sport + Onderwijs
Opdrachtnemer: Sportservice Nijmegen

Projectgroep:
-

Projectleider (intake opdracht)
3 projectmedewerkers uit verschillende teams
Communicatie medewerker
Financiëel medewerker
Externe adviseur
Secretatiële ondersteuning

Organisatie + verantwoording :
Projectgroep

Stuurgroep
(projectleider, beleidsmedew. Sport, Beleidsmedew. Onderwijs, Hoofd SSN )

Programma overleg Sport
Beleidsmedewerker Sport
Hoofd Sportbeleid
Hoofd Sportservice Nijmegen
Wethouder Sport

Programma overleg Onderwijs
eleidsmedewerker Onderwijs
Hoofd Onderwijsbeleid
Wethouder Onderwijs

College B&W

Raad

De Opdracht:
– Z.s.m. starten met 12 FTE combinatiefunctionarissen + 1
coördinator
(5,6 FTE onderwijs en 6,4 sportverenigingen)

– Screening en selectie en matching van binnengekomen aanvragen
van sportverenigingen en scholen
– Advies uitbrengen m.b.t. selectie aanvragers + voorstel
combinaties
– Projectplan (extern adviseur)
– Opstarten CF- team, implementatie en overdracht
– Jaarlijks programmavaststelling

De aanvragen:
Onderwijs: 7 aanvragen (totaal 6 FTE)
– Basisonderwijs CF
– VMBO CF

= vakleerkracht bewegingsonderwijs
= Sportleider naschoolse activiteiten
(sportstimulerende taken)

Sportverenigingen: 16 (13 FTE)
– „Brede verenigingsondersteuner‟
De invulling van de rol en taken van de CF bij de vereniging bleek
voor veel verenigingen een moeilijke opdracht.

Gesprekken met alle verenigingen en scholen voor verdieping/
verduidelijking aanvraag.

Toetsingscriteria opstellen aan de hand van de door beleid
aangegeven kaders en randvoorwaarden uitvoeringsplan;
gevraagde FTE omvang; taken verenigingen; is het een coörd.-uitvoerende
taak; is het een nieuwe functie; wordt samenwerking versterkt, gewenste
start; is het een nieuwe functie, wordt dagelijkse beweegaanbod
gestimuleerd, is het een doelgroepgevoelige sport, ligt de school in een
„achterstandswijk‟, enz.

Accordering – afwijzing ingediende aanvragen (3 afvallers)

Matching sportvereniging met school
•
•
•
•
•

afstand vereniging –school
Sport – doelgroep
Sterke vereniging – zwakke school
Ambitie
Benadering 2 sportverenigingen voor ideale matching


Advies + projectplan

COMBINATIES
Onderwijs
Mondial College
Lindenholt en Dukenburg
Mondial College West
Kandinsky Hatertseweg
Totaal VO
Luithorst
Kampus
Vossenburcht
Klumpert
Prins Maurits
Dukendonck
M. de Ruyter
Wieken
Muze, Buut, Klokkeberg
Conexus/ Joseph
verenigingsdeel
Totaal PO
TOTAAL Onderwijs
FTE's Totaal

FTE-omvang

Sportverenigingen

Hazenkamp Soft- en Honkbal +
1,0
Korfbal Keizer Karel

0,5

0,5

0,4
0,4
1,3
0,692
0,377
0,440
0,377
0,440
0,629
0,315
0,377
0,200

0,5
0,5

Quick 1888 Omni
STJN - aanvraag 1

0,3
0,7
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,7

SCE
Pegasus/Vocasa
SV Hatert
Nijmegen Atletiek
Oranje Blauw
DVE-Trajanus
NSV
Yoo-Sin
ATC-Trekvogels

0,5

0,5

Conexus/ Joseph onderwijsdeel

4,3
5,6

6,4

TOTAAL Sportverenigingen
FTE's Totaal

12,0

Coörd.
MBO HBO Ambt.
FTE-Omvang

0,9
0,9
1,0
1,1
0,9
0,9
0,9
1,0
0,7
0,8
0,9
1,0
3,7 7,3

1,0

Overeenkomsten en intentieverklaringen
Overeenkomsten (looptijd, financieel, ziekte, taken, enz);
• Gemeente en school(bestuur)
• Gemeente en vereniging
Intentieverklaring samenwerking;
(afspraken of wederzijdse inzet, ambitie, enz)

• Sportvereniging(en), school en gemeente

Personeel: vacature in Gelderlander + internet, + ALO benaderd:
HBO- functie
7 functies sportcoördinator / vakleerkracht bewegingsonderwijs ‘nieuwe stijl’
(0.7-1 FTE)
Verzorgen van verenigingsondersteuning in brede zin èn bewegingsonderwijs op een basisschool.
Vereiste opleiding: ALO of PABO met aantekening vakspecialist bewegingsonderwijs
Salaris bij een 36-urige werkweek: min. € 2.312,- en max. € 3.418,-

Mbo-functie
3 functies uitvoerend sportcoördinator / sportleider naschoolse activiteiten
(0.8-1 FTE)
Verzorgen van verenigingsondersteuning en stimuleren van naschools sportaanbod in het voortgezet
onderwijs.
Vereiste opleiding: CIOS (niveau 4) of vergelijkbaar.
Salaris bij een 36-urige werkweek: min. € 2.079,- en max. € 2.682,-

17 HBO reactie, 27 MBO reacties, 3 ALO reacties = 30 gesprekken

Vervolg personeel:
•
•
•

1e sollicitatiegesprek met sportservice Nijmegen
2e sollicitatiegesprek met school + sportvereniging + SSN + kandidaat
3e gesprek is arbeidsvoorwaardengesprek (SSH-CAO Sport)

Organisatie voor de combinatiefunctionaris:
• SSN; functionele aansturing, coaching, scholing, oplading, evaluatie,
verantwoording, func. gespr, beoordelingen, enz
• Basisschool; vakleerkracht BWO nieuwe stijl
• VMBO: sportleider naschoolse sportstimulering
• Sportvereniging: verbeteren in- en externe communicatie, organiseren
kennismakingslessen (m.n. gericht op (na)schoolse activiteiten),aantrekken
jeugdleden, schrijven en invoeren jeugdbeleidsplan, betrekken van niet-westerse
ouders bij de club, train- de trainerprogramma's, verbetering van omgang met elkaar
(verbetering van peadagogisch klimaat binnen de club), aantrekken en opleiden van
kader, ondersteunen en vertsterken bestuur, clubanalyses, oprichten dependance,
naschoolse sportopvang starten, Weerbaarheidstrainingen (Rots en Water), sociale
vaardigheidstraingen

Aanvraag Schoolbesturen P.O. gedaan voor coördinator
regievoering en kwaliteitsontwikkeling

Coördinator combinatiefuncties SSN
(1 FTE)
Hoofdtaken;
•
•
•
•
•

Regievoering sportstimuleringsaanbod op scholen
Aansturing + coaching combinatiefunctionarissen
Kwaliteitsontwikkeling bewegingsonderwijs i.s.m. ALO
Samenwerking met sportverenigingen, V.O., CIOS, ALO (beweegteams),
B.S.O.
Ontwikkeling module combinatiefunctionaris op de ALO.

Do‟s
• Zorg voor gecombineerde aanvragen; school en vereniging
• Toverwoorden; ambitie, enthousiasme, problemen oplossen, snelle
beslissingen nemen.(“geen ambtenarij”)
• Veel communiceren intern en extern
• Advies begeleid de aanvragen tussen school en vereniging(en)

Don‟t
• van start gaan zonder een vastgelegde taakinhoud, tijdinzet,
disciplines, enz van de projectgroep en projectmedewerkers
• Niet van start gaan zonder bestuurlijk vastgesteld financiële
„kalender‟.
• Sollicitanten bij twijfel aannemen.

