Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches
Bijna 3.000 fte combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches (peildatum 2015) zorgen
ervoor dat meer mensen, jong en oud, in de buurt kunnen sporten en bewegen. Vaak zijn
ze actief in het onderwijs. Bij u op school ook? Ze organiseren allerlei sport- en
beweegactiviteiten voor leerlingen en verbinden sport- en beweegaanbieders met bijvoorbeeld het
onderwijs. Sport en bewegen is leuk. Daar draagt de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach aan bij!
In deze factsheet leest u meer over de kansen die combinatiefuncties bieden voor scholen en hoe zij
uw school helpen een Gezonde School te worden.
Wat zijn combinatiefuncties?
Samenwerking tussen onderwijs en sport heeft in de afgelopen jaren vorm en inhoud gekregen met de
realisatie van combinatiefuncties (combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches). Deelnemende
gemeenten ontvangen middelen om ze op lokaal niveau aan te stellen. Hiervoor ontvangen ze een
rijksbijdrage vanuit de Brede impuls combinatiefuncties. Het overige deel vult de gemeente of een
derde partij, zoals scholen of sportverenigingen, aan. Combinatiefuncties komen in bijna alle
Nederlandse gemeenten voor. Het onderwijs is vaak als lokale partner betrokken. Een
buurtsportcoach werkt bijvoorbeeld als bevoegd (vak)leerkracht bewegingsonderwijs of de
(vak)leerkracht en buurtsportcoach werken samen. Het idee achter de functies is dat de werknemer in
twee sectoren werkt en één werkgever heeft. Door op lokaal niveau krachten te bundelen kunnen
beide partijen meer bereiken. Scholen kunnen een gevarieerder aanbod van sport- en
beweegactiviteiten aanbieden en de (sport)verenigingen bereiken meer leerlingen.
Combinatiefuncties en Gezonde School
Combinatiefuncties leveren een belangrijke bijdrage aan de Gezonde School. Activiteiten die
bijdragen aan de Gezonde School-aanpak (of het behalen van het vignet) zijn vaak onderdeel van het
takenpakket van de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris.
Gezonde School
Een Gezonde School werkt op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van
leerlingen/studenten en medewerkers. De praktische Gezonde School-aanpak helpt scholen dit te
bereiken. Met het vignet Gezonde School laat een school vervolgens zien de gezondheid van
leerlingen belangrijk te vinden. Lees meer op www.gezondeschool.nl.
Kansen voor scholen
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die met een
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach werken zijn
enthousiast. Ze hebben een positieve invloed op de kwaliteit
en kwantiteit van het sport- en beweegaanbod. Ze verbinden
binnen- en buitenschoolse activiteiten rond sport, bewegen
en een gezonde leefstijl. Hierdoor kunnen ze bijdragen aan
Gezonde School.
Voor scholen biedt een combinatiefunctie/buurtsportcoach kansen:
•

Integrale aanpak: verbinden en versterken van binnen- en buitenschoolse activiteiten;

•

Aantrekkelijker en gevarieerder aanbod van sport-, beweeg- en gezonde leefstijlactiviteiten;

•

Meer en beter bewegingsonderwijs (als de combinatiefunctionaris daarvoor bevoegd is);
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•

Eén gezicht voor kinderen, jongeren en ouders tijdens en na school;

•

Makkelijkere samenwerking met andere sectoren en daarmee versterking van de
gezamenlijke resultaten;

•

Mogelijkheid om professional(s) voor bewegingsonderwijs te delen met andere
scholen.

Mogelijkheden
Gemeenten spelen een centrale rol bij de inzet van combinatiefuncties. Ruim 370 gemeenten nemen
deel aan de impuls. Scholen die willen werken met een combinatiefunctie/buurtsportcoach kunnen bij
hun gemeente navraag doen naar de mogelijkheden.
Actie 1: Wat doet de gemeente al rond
combinatiefunctie/buurtsportcoach?
Actie 2: Wat wil uw school bereiken?
Concrete stappen, aanbevelingen en tips voor het werken met
combinatiefuncties vindt u op www.combinatiefunctiesonderwijs.nl.
Enkele tips:
•

Maak gebruik van bestaande ervaringen.

•

Stem verwachtingen tussen betrokken partners goed af.

•

Zorg voor inbedding, continuïteit en borging.

• Zet door: samenwerken kost tijd maar levert uiteindelijk veel op.
Het werken met combinatiefuncties is en blijft maatwerk, waarbij de volgende factoren een rol spelen:
•

Wat is nodig voor de jongeren?

•

Wat zijn de financiële mogelijkheden?

•

Hoe ziet de huidige situatie eruit qua formatie, bevoegdheden en competenties?

•

Welke partners zijn betrokken?

Praktijkvoorbeeld
De Parkschool Delft is een actieve buurtschool die zich inzet voor gezondheid en sport. Deze
Gezonde School werkt intensief samen met buurtsportcoaches en sportverenigingen. Samen voeren
ze dans- en sportactiviteiten uit. De gemeente ondersteunt.
Ondersteuning
Combinatiefuncties Onderwijs verspreidt kennis en informatie voor en
over combinatiefuncties in het onderwijs en adviseert scholen over de
aanpak en inzet voor de Gezonde School. De werkzaamheden worden uitgevoerd in
opdracht van de Onderwijsagenda SBGL.
Meer informatie
www.gezondeschool.nl en www.combinatiefunctiesonderwijs.nl
Experts combinatiefuncties/buurtsportcoaches onderwijs
Onderwijsagenda SBGL: Violette van Empel (vvempel@vbs.nl)
en Mirte van Hartingsveldt (mvanhartingsveldt@vbs.nl)
Deze en andere factsheets vindt u op www.gezondeschool.nl > Over ons > Onderwijsagenda SBGL
Deze factsheet is samengesteld door de PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad die samenwerken binnen de Onderwijsagenda
Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl.
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