Omschrijving regeling schoolsportcoördinator
Uit: Budgetoverzicht Onderwijsbeleid 2017
Schoolsportcoördinator P.O.
Schoolsportcoördinatoren zijn onderdeel van de ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’.
Schoolsportcoördinatoren zijn vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding die naast het verzorgen van
bewegingsonderwijs verantwoordelijk zijn voor de coördinatie, planning en bewaking van de
kwaliteit van programma’s op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Dit doen zij samen met
jeugdsportcoördinatoren van sportverenigingen en andere (sport)partners uit de wijk.
Op basis van de vraag van de scholen koppelt de gemeente de jeugdsportcoördinatoren van
sportverenigingen aan de scholen. Doelen van het programma zijn:
• Kinderen en hun omgeving stimuleren tot dagelijks voldoende beweging, regelmatige
sportdeelname en een gezonde leefstijl;
• Kinderen introduceren in verschillende takken van sport zodanig dat zij hun talenten kunnen
ontwikkelen en plezier beleven aan sport en bewegen;
• Met de inzet van sport bruggen slaan naar gezondheid en opvoeding.
De Schoolsportcoördinator kan voor 1 u per week fungeren als Gewichtige Vakleerkracht
Lichamelijke Opvoeding (GVLO), die jaarlijks alle leerlingen van de school meet en weegt om zo tijdig
een ongezond gewicht te signaleren. Vervolgadvies naar Jeugdgezondheidszorg, naschoolse sport of
een leefstijlinterventie kan op maat worden ingezet in overleg met de ouders.
Verwachte resultaten
De subsidie wordt ingezet om op school meerdere van onderstaande resultaten te realiseren en te
borgen:
• Kinderen op school bewegen en sporten regelmatig zodat zij voldoen aan de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (NNGB);
• In de naschoolse programma’s worden 15 kinderen per extra uur sport en bewegen bereikt
met uitzondering van specialistische programma’s waar een kleine groepsgrootte is vereist
zoals club extra of de schoolsportclub in het speciaal (basis) onderwijs;
• Binnen de naschoolse programma’s is zichtbaar aandacht voor kinderen met motorische
en/of bewegingsachterstanden;
• De school heeft meerdere samenwerkingsverbanden waardoor kinderen doorstromen naar
de georganiseerde sport of ander passend aanbod in het kader van hun gezondheid. De
samenwerkingsverbanden vanuit GVLO zoals JGZ bevorderen de verbinding tussen het
gezondheidsen sportdomein. Mede hierdoor ontstaat een positief klimaat voor gezondheid
en beweging/sport.
101 Beleidskader
• De sportnota 2015-2030 ‘Sport maakt Den haag sterker’;
• De Nota Volksgezondheid 2015-2018.

Specifieke toekenningscriteria
• De functie van schoolsportcoördinator wordt ingevuld door een vakleerkracht lichamelijke
opvoeding, tenzij anders is overeengekomen tussen de gemeente en het schoolbestuur;
• Het beleid van de school is er op gericht om 2x per week aan groep 3 t/m 8
bewegingsonderwijs te geven door een vakleerkracht L.O.;
• Elke school dient naast de aanvraag in het Onderwijsloket een sportschema in te vullen op
www.schoolsportcoordinator.nl, waaruit onder meer blijkt hoeveel naschoolse uren sport en
beweging worden gerealiseerd per week.
• De school kan minimaal 3 uur en maximaal 10 uur aanvragen. Een school kan meer dan 10
uur aanvragen, indien er extra taken worden uitgevoerd in het kader van een
schoolsportvereniging zoals bouwlust sportteam en scool of sporttuin.
• Bij de aanvraag geeft de school aan of de Gewichtige Vakleerkracht als onderdeel van het
totaalaanbod Schoolsportcoördinator is opgenomen
• In het integrale plan is opgenomen waarom er aandacht wordt besteed aan sport, bewegen
en gezondheid en hoe dit past bij de doelgroep en de doelen van de brede buurtschool.
• Leerkansenprofielscholen kunnen deze subsidie alleen aanvragen voor het realiseren van een
derde uur sport- of bewegingsonderwijs door een vakleerkracht L.O. tijdens schooltijd
(inclusief LKP) en/of voor het coördineren en organiseren van een naschools sport- en
beweegprogramma (aanvullend op reguliere schooltijd, inclusief LKP), tenzij anders is
overeengekomen tussen de gemeente en het schoolbestuur.
Specifieke subsidieverplichtingen
• De extra ingezette uren van de vakleerkracht L.O. leidt tot eenzelfde aantal extra uren sport
en bewegen per week;
• Scholen met een schoolsportcoördinator verplichten zich om gebruik te maken van het
aanbod van jeugdsportcoördinatoren tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt met de
gemeente;
• De school levert per periode monitorgegevens aan bij de gemeente Den Haag, Sportsupport;
• Voor deelname aan GVLO is de school verplicht om het registratiesysteem Den Haag Meet in
te vullen, ouders te informeren over ongezond gewicht van het kind en door te verwijzen (in
groep 4 en 8 oudergesprekken uitvoeren), het docententeam te informeren over deelname
project en de georganiseerde bijscholingen bij te wonen.
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.

