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Tussenrapportage 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'

Geachte dames, heren,
In de raadsvergadering van 9 juni 2008 heb ik toegezegd de raad tussentijds te informeren over de
voortgang van de invoering van de combinatiefuncties in het kader van de 'Impuls brede scholen,
sport en cultuur'.
In de bijlage bij deze brief treft u de tussenrapportage over de periode juni 2008 - maart 2009 aan.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over de tussenrapportage
kunt contact opnemen met dhr. L. Steerneman, beleidsadviseur bij de afdeling Educatie & Welzijn.
Hoogachtend,
V

Wethouder C.A.C. Daskalakis
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Invoering 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'
Tussenrapportage juni 2008 - maart 2009
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Inleiding

In de raadsvergadering van 9 juni 2008 is het plan van aanpak 'Impuls brede scholen, sport
en cultuur' vastgesteld. Tijdens deze vergadering is toegezegd dat de raad tussentijds zal
worden geïnformeerd over de voortgang van de invoering. In een evaluatie na anderhalf
jaar zal de invoering en met name de positionering van het werkgeverschap bij de
schoolbesturen worden geëvalueerd. Op basis hiervan wordt een definitief besluit genomen
over het werkgeverschap.
Deze tussenrapportage gaat in op de invoering van de combinatiefuncties (CF) in de sport en
het onderwijs. Over de inzet van de combinatiefunctie cultuur wordt in de visie op
cultuureducatie een voorstel gedaan. De deelnemende scholen hebben een rapportage
ingediend over de stand van zaken tot medio maart 2009. Achtereenvolgens komen het
aantal beschikbare en gerealiseerde fte's aan bod, wordt ingegaan op de invulling van de
functies, de bereikte resultaten en de samenwerking met de afdeling Sport & Recreatie. Tot
slot zijn enkele overige opmerkingen opgenomen, eerste conclusies getrokken en
aanbevelingen voor het vervolg op korte termijn gedaan.
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Invoering combinatiefuncties

Inleiding
In augustus 2008 is gestart met de daadwerkelijke invoering van de CF's. In totaal was voor
2008 en 2009 in Schiedam 6,4 fte' beschikbaar voor sport en onderwijs. De schoolbesturen
hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. In de aanvraag is uitdrukkelijk
opgenomen dat de CF voor maximaal 40% van de tijd wordt ingezet in de reguliere
onderwijstijd en voor minimaal 60% buitenschools in naschoolse activiteiten in de wijk.
Hierbij wordt zoveel mogelijk afstemming gezocht met bestaande activiteiten en de
sportsector.
Aantal en percentage ingevulde fte 's
Per augustus 2008 zijn zes CF's aangesteld, twee in oktober 2008 en drie in januari 2009.
De subsidie aan de schoolbesturen is verleend voor de kalenderjaren 2008 en 2009. Per 1
februari 2009 is 4,75 fte CF in de sport en het onderwijs ingevuld. Dit is 76% van het aantal
fte dat in 2009 beschikbaar is voor sport en onderwijs en 68% van het totaal inclusief
cultuur. Uit de landelijke cijfers in de Monitor Impuls brede school, sport en cultuur blijkt
dat de deelnemende gemeenten verwachten om per 1 januari 2009 49,1% van het totaal
aantal beschikbare fte aan CF's (inclusief cultuur) te hebben ingevuld.
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Vanuit het Rijk was voor 2008 5,5,ftebeschikbaar, inclusief cultuur. Voor 2009 tot en met 2011 is
6,9 fte beschikbaar, inclusief cultuur. In het plan van aanpak Impuls brede scholen, sport en cultuur is
afgesproken om het aantal fte in 2008 af te stemmen met de periode 2009 - 2011.

Overzicht gerealiseerde combinatiefuncties per 01-02-2009
Aantal fte aangevraagd
Aantal fte gerealiseerd
School/bestuur
0,53
Startblok
0,53
Troubadour

0,30

0,30

Taaltuin

0,60

0,60

Peperklip

0,60

0,60

De Kring
Primo

0,30

0,30

2,33

2,33

Meesterwerk

0,54

0,54

StJan

0,24

0,24

St Willibrordus

0,23

0,23

0,19

vacature

Reg Groenoord
SIKO
De Wieken 1
PCPO

1,20

1,01

0,20

0,20

0,20

0,20

Schievestecollege
OSG Schiedam

1,04

1,04

0,36

0,36

Totaal

4,94

4,75

In totaal is 1,26 fte CF in sport en onderwijs nog niet aangevraagd. Hiervoor is een aantal
redenen. Praktijkschool De Wegwijzer (die valt onder het bevoegd gezag SOVOS) heeft na
overleg aangegeven geen CF aan te vragen vanwege de bijzondere situatie op school,
waarbij de leerlingen in het algemeen na schooltijd naar huis gaan en niet deelnemen aan
wijkgebonden activiteiten. Het PCPO heeft een deel van de formatie ingevuld op De
Wieken en heeft nog ruimte om op de Gravin Aleida een CF te realiseren. Het SIC voldoet
nog niet aan de eis in dat EI Furkan en Ababil al vanuit eigen middelen een vakleerkracht
voor bewegingsonderwijs in dienst moet hebben, zoals opgenomen in het plan van aanpak.
Nog niet ingevulde fte 's CF per 01-02-2009
Bestuur

Ite

SOVOS
PCPO

0,50
0,20

SIC

0,56

Totaal

1,26

Conclusie
In korte tijd is de meerderheid van het aantal fte's gerealiseerd. Het SIC overweegt deel te
gaan nemen aan een pilot 'Lekker Fit' waarbij de combinatiefunctie kan worden betrokken.
Het PCPO neemt de fte's die nog niet zijn ingezet mee in de planontwikkeling Brede school
voor 2009/2010.
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Invulling van de combinatiefuncties sport en onderwijs

Op basis van de ingediende rapportages zijn onderstaande aspecten over de invulling van de
combinatiefuncties aan te geven.
Taken algemeen
Binnen het onderwijs worden (extra) lessen bewegingsonderwijs gegeven door de CF's.
Buiten het onderwijs werken de CF's in de verlengde schooldag en/of tussenschoolse
opvang. Over het algemeen bereiden de CF's de activiteiten voor en coördineren het sporten beweegaanbod op de scholen.
Activiteiten en deelname
Binnen het onderwijs gaat het om de lessen bewegingsonderwijs gegeven door de CF's. Dit
is aanvullend op de lessen die worden gegeven door de vakleerkracht die regulier in dienst
is. Hierdoor wordt een kwaliteitsslag gemaakt, omdat deze lessen voorheen werden gegeven
door groepsleerkrachten. In een enkel geval werd al twee keer per week
bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht. Hier neemt de CF in de groepen 3 en 4
een derde les voor zijn rekening. Door de inzet onder schooltijd profiteren alle kinderen van
de deelnemende scholen van de kwaliteitsimpuls, die door het inzetten van de CF wordt
gegeven.
Overzicht activiteiten, deelname en samenwerking
Activiteiten Deelnemers

Samenwerking
Verenigingen

Commerciële sportsector

Overig

Basisonderwijs

43

1013

6

6

5

Voortgezet onderwijs

11

218

4

5

1

Totaal

54

1231

10

11
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Buiten het onderwijs worden in samenwerking met de sportsector extra sport- en
bewegingsactiviteiten aangeboden. In de periode augustus 2008 - medio maart 2009 zijn op
de deelnemende scholen 54 activiteiten buiten de reguliere schooltijden aangeboden2. Aan
deze activiteiten hebben in totaal 1231 kinderen en leerlingen deelgenomen. Hoeveel
kinderen meerdere keren hebben deelgenomen is niet duidelijk. Overigens loopt het aantal
activiteiten per school sterk uiteen, dit heeft uiteraard ook te maken met het verschil in het
moment van aanstelling.
Op de vraag naar met wie wordt samengewerkt zijn verschillende partners genoemd. Hierbij
gaat het om 10 verschillende sportverenigingen, 11 verschillende commerciële aanbieders,
en twee organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden. Ook de Dienst Sport en
Recreatie wordt als partner genoemd. Als overige partners worden verder SWS Welzijn
(Jongeren Aan Zet) en de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding)
genoemd. Het voortgezet onderwijs heeft veel contacten met de commerciële
sportinstellingen.
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Overige opmerkingen

Scholen hebben in de rapportage overige opmerkingen geplaatst en overige resultaten
opgenomen. Hierbij komen de volgende zaken naar voren.
Een aantal van de activiteiten wordt in een reeks van verschillende lessen aangeboden. Deze
activiteiten zijn in de opsomming voor één activiteit geteld.

•
•
•
•
•
•
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De start van een eigen school-sportschool.
Er is ook aandacht voor de ouders om de stap naar verenigingen makkelijker te
maken.
Om de stap naar de sportverenigingen te begeleiden wordt Jongeren Aan Zet
ingeschakeld.
Door samenwerking met één 'basis'- partner wordt de stap voor jongeren om lid te
worden kleiner (Voortgezet Onderwijs).
De combinatiefunctie is nog erg nieuw. Het is nog zoeken naar de juiste invulling.
Een klein aantal kinderen is lid geworden van een vereniging of overweegt lid te
worden.
Afstemming Sport en Recreatie

De afstemming tussen Sport en Recreatie en het onderwijs is in de afgelopen periode
geïntensiveerd met de aanstelling van de combinatiefunctionarissen. Dit blijkt uit
gezamenlijk overleg en het organiseren van gezamenlijke activiteiten op lokaal- en
wijkniveau (cricket, meidenvoetbal). Nu de reorganisatie van de DSR is doorgevoerd kan
de samenwerking verder worden ontwikkeld. Hierbij is de grote lijn dat de afstemming van
de contacten met de sportsector via de DSR loopt en de uitvoering van de activiteiten op
wijk- en schoolniveau. Wel blijft het voor de scholen mogelijk om zelf contacten te leggen
en te onderhouden met de sportsector. Er is wel afgesproken dat de DSR op de hoogte wordt
gehouden van de contacten zodat er op één plaats een overzicht blijft van de samenwerking.
De CF is namens het onderwijs de schakel tussen het onderwijs en de sport.
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Conclusies

In een relatief korte periode is 76% van het totaal aantal beschikbare fte's voor de
combinatiefuncties sport en onderwijs gerealiseerd. Zowel onder -, als na schooltijd is een
groot aantal extra activiteiten uitgevoerd. Scholen en schoolbesturen houden zich hiermee
aan de voorwaarden die zijn gesteld in de subsidieafspraken. Hiermee is een grote impuls
gegeven aan de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten
op de deelnemende scholen en in de buurt van de scholen. De scholen die nog geen
combinatiefunctionaris hebben aangesteld, hebben plannen om dit alsnog te doen met
uitzondering van de Wegwijzer.
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Voorstellen vervolg
•

•

•

Om de ontwikkeling van het beleid in het schooljaar 2009/2010 voort te zetten
worden de schoolbesturen in staat gesteld om subsidie aan te vragen voor de periode
1 januari tot 1 augustus 2010. Hiermee kunnen de combinatiefunctionarissen in elk
geval het gehele schooljaar 2009/2010 in dienst blijven van de schoolbesturen.
Hiermee kunnen de scholen die nog geen aanvraag gedaan hebben dit alsnog doen.
De middelen die niet worden aangevraagd door de schoolbesturen worden met
ingang van 1 januari 2010 op een andere manier ingezet, in overleg met de afdeling
Sport en Recreatie. Hierbij geldt het plan van aanpak 'Impuls brede scholen, sport
en cultuur' als uitgangspunt.
In september 2009 wordt een uitgebreide evaluatie van de invoering en uitvoering
van de combinatiefuncties in het schooljaar 2009/2010 uitgevoerd. Hiervoor wordt
een onafhankelijke, externe instelling gevraagd. Op basis van deze evaluatie wordt
in november- december 2009 een voorstel voor de voortzetting na augustus 2010
aangeboden aan de gemeenteraad.

