
                      

IMPULS BEWEGEN  

BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTE 

SCHAGEN 

ACTIEF VOOR 

Sportorganisaties 

Maatschappelijke organisaties 

Onderwijs 

Overheden 



Aanleiding 

• Impuls bewegingsonderwijs  

“Vakleerkracht bewegingsonderwijs op alle scholen” 

 

• Structureel budget (€135.000 per kalenderjaar) 

 

• Huidige situatie (schooljaar ‘16-’17): 
• 6x eigen vakleerkracht (ALO) 

• 6x bewegingsconsulent (BWC) Sportservice 

• 13x (bevoegde) groepsleerkracht (leergang bew.onderwijs) 

 

 

 

 



Uitgangspunten: 

• Alle scholen profiteren evenredig, naar rato 

aantal groepen (ook scholen met vakleerkracht) 

 

• Inzet van vakleerkracht/bewegingconsulent; 

“Meer dan alleen bewegingsonderwijs” 

“Investeren in het jonge kind” 

 

• Deels subsidie gemeente, deels cofinanciering 

scholen 

 

 



Knelpunten 

• Gevraagde cofinanciering scholen 

 

• Gedane investering scholen in behalen 

bevoegdheid bewegingsonderwijs (leergang) 

 

• Bevoegd vs bekwaam 

 

• Behoefte per school 

 



Hoe dan wel? 

“Maatwerk op basis van behoefte” 

• Subsidie per school naar rato aantal groepen 

 

• Per school subsidie in te zetten voor een 

kwaliteitsimpuls mbt bewegen  

 

• Invulling = vraaggericht (school maakt opzet) 

 

• Geen cofinanciering tenzij vraag > subsidiebedrag 

 

 



Kwaliteitsimpuls 

bewegingsonderwijs 

• Deel van subsidie vrijmaken voor: 

 

• Centrale bijscholing bewegingsonderwijs voor 

groepsleerkrachten, leerkrachten kleutergroepen en 

vakleerkrachten 

 

• Monitoring (motoriek); LVS op alle scholen 

 

• Verbinding en contact 



Kwaliteitsimpuls bewegen;  

Scholen zetten in op: 

• Vakleerkracht/bewegingsconsulent 

• Bewegingsonderwijs kleuters 

• Extra beweegmomenten; pauzesport, 3e gymles op het 

plein 

• Gerichte coaching groepsleerkrachten 

• Vakwerkplan 

• Motorische Remedial Teaching 

• Weerbaarheid 

• Judoproject special onderwijs 

 



Budget 

Waar wordt het budget aan besteed Bedrag 

Centrale deel (scholing, monitoring en 

verbindingen) 

€ 46.750 

Te besteden door scholen voor 

maatwerk 

€ 167.000 

Totaal: € 213.750 

Schooljaar ‘17-’18 Bedrag 

2017 (in te zetten voor aug t/m dec) € 135.000 

2018 (periode jan t/m juli) € 78.750 (=7/12 * € 135.000) 

Totaal: € 213.750 

Jaarlijks beschikbaar: € 135.000 (structureel) 
 

2017/2018: Extra impuls! 



Praktische zaken 

• Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

aandragen van een plan en de verantwoording. 

 

• Sportservice ondersteunt daar waar nodig. 

 

• Sportservice Schagen voert regie, beheert het 

budget en verantwoordt bij gemeente. 

 

 



Vragen en contact 

 

Sportservice Schagen: 

 

Anouschka Terpstra; Coördinator breedtesport 
aterpstra@sportserviceschagen.nl  

Marloes Smit; Regiomanager 
msmit@sportservicenoordholland.nl  

 

0224 214 774 
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