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Schoolsportcoördinator V.O.
Schoolsportcoördinator vo Schoolsportcoördinatoren zijn onderdeel van de ‘Brede Impuls
Combinatiefuncties’. Schoolsportcoördinatoren zijn vakleerkrachten lichamelijke opvoeding die naast
het verzorgen van bewegingsonderwijs verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en deels uitvoering
van het naschoolse sportaanbod. Dit doen zij samen met jeugdsportcoördinatoren van
sportverenigingen en andere partners uit de buurt. Op basis van de vraag van de scholen koppelt de
gemeente de jeugdsportcoördinatoren van sportverenigingen aan de scholen. De
jeugdsportcoördinatoren verzorgen een deel van de sportlessen in het naschoolse sportaanbod.
Doelstelling is om kinderen te stimuleren en te begeleiden naar structurele sportdeelname. Het
sportprogramma van de school is erop gericht om kinderen met verschillende sporten kennis te laten
maken, talenten te laten ontdekken en plezier te laten beleven. Hierdoor wordt hun zelfvertrouwen
en weerbaarheid vergroot. Kinderen die nog niet veel bewegen worden gestimuleerd tot beweging
en gezonde leefstijl.
Verwachte resultaten
• Op minimaal 16 scholen zijn schoolsportcoördinatoren actief die een naschools
sportprogramma coördineren en uitvoeren, waarmee 30% van de leerlingen wordt bediend;
• Binnen de naschoolse programma’s is zichtbaar aandacht voor leerlingen met
bewegingsachterstanden;
• Duurzame samenwerkingsverbanden tussen deelnemende scholen, sportverenigingen en
andere (sport) partners uit de buurt;
• Naast structurele activiteiten staan er ook evenement achtige activiteiten op de kalender, die
samen net de structureel activiteiten een sportklimaat op school creëren zoals het
deelnemen aan CPC of schoolsporttoernooien/competities.
Beleidskader
 De sportnota 2015-2030 ‘Sport maakt Den Haag sterker’.
Specifieke toekenningscriteria
• De school heeft een sportplan opgesteld met een begroting;
• De functie van schoolsportcoördinator wordt ingevuld door een vakleerkracht lichamelijke
opvoeding, tenzij anders is overeengekomen tussen de gemeente en het schoolbestuur;
• Elke school dient naast de aanvraag in het Onderwijsloket een sportschema in te vullen op
www.schoolsportcoordinator.nl.
Specifieke subsidieverplichtingen
• Elke school realiseert minimaal 10 uur naschoolse sportactiviteiten per week, bij een
aanvraag van 10 uur of minimaal 14 uur bij een aanvraag van 20 uur. Dit gedurende minimaal
35 weken per jaar;
• Het aantal aangevraagde sporturen dat niet door de jeugdsportcoördinatoren ingevuld kan
worden, dient de schoolsportcoördinator zelf te geven of er dient een sportinstructeur in te
worden gehuurd, gefinancierd uit andere middelen;
• De school levert per periode monitorgegevens aan bij de gemeente Den Haag Sportsupport.
Bijzonderheden
• Voor meer informatie kunt u de sportnota 2015-2030 ‘sport maakt Den Haag sterker’ via de
link www.denhaag.nl/home/bewoners/sport/to/Sportnota-20152030-1.htm raadplegen.
Aanvraagperiode Subsidie - 1e tranche Financieringsbron
• Gemeente - Middelen uit programmabegroting Sport

