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Voor u ligt de rapportage van Let’s Move, Combinatiefunctionaris Anno 2012. 

Dit document geeft een duidelijk antwoord op de vraag van de gemeenteraad 

Weert, de Provincie Limburg en de Rabobank;  “Wat heeft Let’s Move, de 

combinatiefunctionarissen opgeleverd?   

 

Wij kunnen u op voorhand vertellen dat het een zeer positief verhaal is 

geworden. Punt Welzijn is trots op het vele verzette werk en de behaalde 

resultaten van de combinatiefunctionarissen. Hun expertise, enthousiasme en 

gedrevenheid heeft bijgedragen aan de titel Weert, Sportstad van Nederland 

2012. Graag bedanken wij het Let’s Move team voor hun bijzondere inzet.  

 

Voor ons is het de uitdaging geweest om de vele prestaties van de 

combinatiefunctionarissen allemaal te benoemen maar toch kort en krachtig te 

blijven.  

 

Wij hopen dat deze uitgave  

stakeholders overtuigen van  

het belang van Let’s Move  

voor de burgers en in het  

bijzonder de kinderen van  

Weert. En dat het opge- 

bouwde maatschappelijk  

kapitaal niet verloren gaat.  

 

Punt Welzijn,  

Theo van Ekerschot 

 

Prijsuitreiking Weert, Sportstad 2012 te Groningen 

Woord vooraf 
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Algemeen 

In september 2009 zijn Punt Welzijn en 

gemeente Weert een samenwerkings-

relatie  aangegaan om middels combinatie-

functionarissen (cf’s) uitvoering te geven 

aan de landelijke Impulsregeling brede 

school, sport en cultuur. De activiteiten 

worden uitgevoerd onder de projectnaam 

Let’s Move.  

 

Punt Welzijn is de spin in het web om de 

samenwerkingspartners bij elkaar te breng-

en, te faciliteren en naar behoefte te 

ondersteunen. Dit geldt ook voor de   

combinatiefunctionarissen. Door alle 

programma’s en activiteiten te coördineren 

en op elkaar af te stemmen, staat er anno 

2012 een succesvol en krachtig team dat 

met veel enthousiasme invulling geeft aan 

de doelstellingen van de Impulsregeling 

brede school, sport en cultuur.  

 

De ambities van de Impulsregeling brede 

school, sport en cultuur zijn: 

1. Uitbreiding van het aantal brede 

scholen met sport- en cultuuraanbod in 

zowel het primair als het voortgezet 

onderwijs. 

2. Versterking van sportverenigingen met 

het oog op hun maatschappelijke 

functie en de inzet van sport voor het 

onderwijs, de naschoolse opvang en de 

wijk. 

3. Stimuleren van een dagelijks sport- en 

beweegaanbod op en rond scholen 

voor alle leerlingen. 

4. Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar 

vertrouwd raakt met één of meer 

kunst- en cultuurvormen. 

Een combinatiefunctionaris is een 

werknemer die vanuit één werkgever, 

werkzaam is in twee of meerdere sectoren. 

Bijvoorbeeld een vakleerkracht sport geeft 

gymles op de basisschool en verzorgt het na-

schools sportaanbod om kinderen naar de 

sportverenigingen toe te leiden.  

 
Foto: ondertekening convenant Atletiek  
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Combinatiefunctionarissen 

2,0 fte basisonderwijs 

0,4 fte voortgezetonderwijs 

2,8 fte sportverenigingen 

0,5 fte buurtsport 

0,5 fte weerbaarheid 

0,5 fte coördinatie 

---------  

6,7 fte totaal in 2012 

Vlnr: Laura Neele, Desirée Nouwen, Miriam Seerden, Ted Altena, Niels Peulen, Ben 

Wiermans, Lamont Randolph, Chantal Hakkel , Debbie Wismans en  Shurell Wilson 

Formatie 
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Leerafdeling (6,3 fte) 

Punt Welzijn had als eerste 

leefbedrijf in Limburg een 

leerafdeling Sport en Bewegen. 

Hierin  werken jaarlijks meer dan 

25 studenten van CIOS Sittard, 

Fontys Sporthogeschool, Gilde 

opleidingen, ROC Eindhoven en 

nog vele andere. Per jaar  gaat het 

om 10.000 uur (± 6,3 fte) meer aan 

helpende handjes en organiserend 

vermogen. 

 



Combinatiefunctionaris Basisonderwijs 

 

De cf. basisonderwijs werkt aan de 

kwaliteitsverbetering van het bewegings-

onderwijs, stimuleert kinderen om 

dagelijks te bewegen door het aanbieden 

van een breed sport- en beweegaanbod 

op en rondom scholen, zowel tijdens als 

na schooltijd.  

 

Scholen doen mee door één of meerdere 

pakketten te kopen. Er zijn twee soorten 

pakketten gebaseerd op 4 werkuren.  

1. De beweegcoach ontwikkelt en geeft     

    mede uitvoering aan een integraal   

    sport- en beweegaanbod.  

2. De vakleerkracht sport en bewegen    

    verzorgt de lessen bewegingsonder-  

    wijs en begeleidt mogelijk 

leerkrachten die de opleiding tot 

gymbevoegdheid volgen.  

    

De 8 scholen die meedoen: 

 

Bredeschool Aan de Bron 

Bredeschool Moesel 

Bs. De Kameleon 

Bredeschool Markeent 

Odaschool 

Obs. De Uitkijktoren 

Montessorischool 

Obs. Graswinkel  

St. Jozef 

 

Factsheet 

 

- Uitvoering van  15 pakketten, dat staat voor 60 uur per   

  week, dit is maximale capaciteit. 

- Wekelijks uitvoeren van 10 naschoolse sportactiviteiten   

  (KidsSportClub, Sport4Girls en Sport Na School) waar    

  gemiddeld 225 kinderen aan deelnemen. 

- Faciliteren, begeleiden en ondersteunen van 

  professionals in opleiding. 

- Actief samengewerkt met andere cf’s, sportverenigingen,   

  buitenschoolse opvang etc. 
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Uit onderzoek van Kennispraktijk,  

tussenevaluatie 2012 

 
Vraag School  

met Cf 

School 

zonder 

Cf 

Positief 

Verschil 

Voldoet aan Norm Gezond 

Bewegen (zomer en winter) 

9,4% 8,5% 0,9% 

 

Voldoet aan de Fit Norm 

(zomer en winter) 

64,4% 43,3% 21,1% 

 

Bekend met naschools 

aanbod  

60% 31% 29% 

 

Deelgenomen aan 

naschools aanbod 

42% 24% 18% 

 

Vindt gymles “heel erg 

leuk” 

35% 29,2% 5,8% 

 

 

Uit een evaluatie van een basisschool 
 

“Door de inzet van de functionaris zijn de kinderen 

meer gaan bewegen en heeft de kwaliteit van het  

bewegingsonderwijs een behoorlijke impuls 

gekregen. Sporten is veel beter toegankelijk 

geworden voor alle leerlingen.” 

 

 

Uit onderzoeksrapportage Rabobank Jeugd Fonds 
 

“De combinatiefunctionarissen brengen uiteindelijk 

jeugd en sport dichter bij elkaar. Doordat ze veel 

verschillende activiteiten aanbieden, wordt er een 

grotere doelgroep bereikt en komt er voor bijna alle 

kinderen iets voorbij dat ze aanspreekt. Hierdoor 

worden ook kinderen die niet graag bewegen 

gestimuleerd om te gaan bewegen. Deze doelgroep 

bereik je alleen als je op scholen les geeft zoals 

de combinatiefunctionarissen doen. Hier kun je de 

kinderen die minder goed kunnen bewegen er uit 

pikken, daardoor kan je deze groep aanspreken en 

begeleiden om meer te gaan bewegen.” 
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Combinatiefunctionaris  

Voortgezet onderwijs 

 

De cf voortgezet onderwijs stimuleert 

jongeren om te bewegen door het 

organiseren en coördineren van een 

breed, dagelijks sport- en beweegaanbod 

in en rondom de school, zowel tijdens als 

na schooltijd. De cf versterkt 

sportverenigingen door het organiseren 

of faciliteren van kaderopleidingen en 

het promoten van het sportaanbod en 

de maatschappelijke stage in de sport.  

 

De cf voortgezet onderwijs  vertegen-

woordigt de school in verschillende 

netwerken en is aanspreekpunt voor 

externe partijen.  

Twee scholen die meedoen: 

 

Philips van Horne SG 

Het Kwadrant 

 

Het College SG heeft geen 

convenant getekend maar 

draagt wel bij aan de doelen 

van Let’s Move. 

 

Factsheet  

 

- wekelijks coördineren van 2 sportline, LO2 en 2  

  naschoolse sportactiviteiten voor 90 deelnemers 

- ondersteunen Whoznextteam met 8 leden die 4  

  evenementen hebben georganiseerd 

- coördinatie kaderopleidingen hockey en voetbal 

- organisatie sportclinics zumba, golf en voetbal 

- promoten maatschappelijke sportstage en   

  sportactiviteitengids 

- organiseren en faciliteren van activiteiten tijdens  

  de Nationale Sport Week    

- participeren in diverse overleggen met  

   gemeente, Weert in Beweging, Beweegteams en  

   sportverenigingen. 
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Uit onderzoek van Kennispraktijk, 

tussenevaluatie 2012  

 

- 25,9 % van de ondervraagden op  de 

  Philips van Horne neemt wel eens deel  

  aan een WhozNext sportactiviteit 

- 17,5% van de ondervraagden op Het  

  Kwadrant heeft aan een  

  kaderopleiding deelgenomen 

- 35% heeft deelgenomen aan een  

  naschoolse  Sportactiviteit, 30% neemt  

  deel aan LO2  

- 40 % kent de Urban Sport Tour  en   

  hiervan heeft 60,6 % wel eens deel- 

  genomen 

CF Ria Vestjens  aan het woord 

“Ik denk dat mijn belangrijkste taak als CF op de 

Philips van Horne is, dat ik de aanspreek- en 

coördinatiepersoon ben voor externe 

partijen. (Gemeente/PuntWelzijn/sportraad/ 

sportaanbieders/directie school/vakgroep LO.) Dit 

met een grote mate van enthousiasme probeer te 

doen, zodat het dagelijkse sport- en 

beweegaanbod voor onze leerlingen op en rond de 

school gestimuleerd wordt.”  

 

 

“Het vele samen bewegen en het plezier hierin, 

staat centraal bij ons op school ! Met name het 

afgelopen schooljaar kijken we terug op een 

behoorlijk aanbod sportlessen van externe 

sportaanbieders. Gegeven onder en na schooltijd.” 
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Combinatiefunctionaris Sportverenigingen 

 

De cf sport werkt aan het versterken van de 

maatschappelijke functie van de 

sportvereniging en zet zich in voor sport in 

het onderwijs, direct na school en in de wijk. 

 

De cf sport is verbonden aan een sport-

vereniging. De uren zijn als volgt verdeeld: 

- 1/3 eigen invulling door sportvereniging 

- 1/3 is voor het promoten van de sport 

- 1/3 netwerk opbouwen en onderhouden, 

organiseren en coördineren, begeleiden 

(maatschappelijke) stagiaires 

 

De sportvereniging is “opdrachtgever” en 

verantwoordelijk voor de werkbesprekingen 

met de cf. Punt Welzijn ondersteunt 

verenigingen waar wenselijk of noodzakelijk. 

Samen staan zij voor goede begeleiding en 

een goed resultaat.    

De verenigingen die meedoen: 

 

1. Basketbal Promotie Limburg   

     ism BasketballStarsWeert 

2. Atletiek Vereniging Weert 

3. Hockey Vereniging Weert 

4. Zwem en Polo Club de Rog ism  

     Zwembad de IJzerenman 

5. Irmato Volleybal Club Weert, 

6. Handbal Vereniging Rapiditas 

 

Factsheet  

 

- meer dan 500 sportclinics tijdens schooltijd op   

  basis-, voortgezet- en speciaalonderwijs 

- wekelijks 5 sportspecifieke naschoolse activiteiten  

- ondersteunen, organiseren en versterken van   

  (grote) sportevenementen, National Sport Week,  

   Dag van de Sport e.d. 

- opzetten van opleidingen voor vrijwillig kader 

- begeleiden en coachen van vrijwillig kader,   

   sportstagiaires, maatschappelijke stagiaires 

- ontwikkelen beleidsplan 

- trainingscoördinatie 

- acteren in verschillende netwerkverbanden,  

  Weert in Beweging, Beweegteams, Let’s Move  

   team 

- participatie in project Iedereen Kan Sporten door   

   het verzorgen van sportclinics 
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 Uit onderzoeksrapportage Rabobank Jeugd 

Fonds 

 

“De cf’s brengen jeugd en sport dichter bij elkaar 

door het geven van gymlessen, clinincs en het 

verzorgen van verschillende evenementen. Door 

het inzetten van cf’s kunnen kinderen op een 

laagdrempelige manier kennis maken met sport 

en gaan bewegen.“ 

 

“Ook blijkt dat cf’s een positieve bijdrage leveren 

aan de verenigingscultuur. Er worden meer 

activiteiten georganiseerd maar ook beter. De cf 

kan ook een bepaalde verenigingcultuur door-

breken. Een mooi voorbeeld hiervan is hockey. 

Hockey wordt vaak gezien als een ‘elite’ sport, 

waar eigenlijk zelden mensen van een andere 

cultuur toetreden. Na de aanstelling van de cf 

hockey zijn verschillende evenementen en clinics 

georganiseerd. Bij het hockey na school kunnen 

kinderen komen trainen bij de vereniging, in het 

begin moest dit nog aanslaan. Sinds kort zijn er 

twee Marokkaanse meisjes begonnen met het 

hockey na school en deze willen lid worden van 

de vereniging.”  

Uit onderzoek van Kennispraktijk, tussenevaluatie 2012 

 

- 10% van de kinderen is lid geworden van een sportvereniging  door lessen van een cf 

- 15% minder jeugdigen zijn lid geworden van een sportvereniging  in vergelijking met 2010,  

 maar 3 van de 6 ondervraagde sportverenigingen met een cf ervaren een toename van jeugdleden 

- 3 sportverenigingen vinden dat de cf bijdraagt aan een goede opvang voor nieuwe leden en leden  

  stimuleert om de maatschappelijke stage binnen de vereniging uit te voeren 
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Combinatiefunctionaris Weerbaarheid 

 

De cf Weerbaarheid heeft als doel om kinderen, 

jongeren, leerkrachten van basis- en voortgezet-

onderwijs, vrijwilligers van sportverenigingen 

weerbaarder te maken, in hun kracht te zetten. 

Door fysieke oefeningen in combinatie met 

communicatieve interventies leert men om beter 

met conflicten, pesten en stress om te gaan. 

 

Factsheet  

 

- 11 basisscholen in Weert hebben een   

   traject van 6  lessen Rots en Water  gevolgd 

- 30 leerlingen voortgezet onderwijs namen   

   deel aan de SoVA-trainingen 

- 60 kinderen hebben deelgenomen aan het   

  naschoolse trainingsprogramma Rots en  

  Water 

- alle cf’s bewegingsonderwijs zijn opgeleid  

  tot Rots en Water trainer 

- sportstagiaires en vrijwilligers van Punt   

  Welzijn hebben Rots en Water kennisma-  

  kingstraining gevolgd 

- 1 basisschool kocht individuele begeleiding   

  in voor 3 leerlingen 

Uit onderzoek van Kennispraktijk, tussenevaluatie 

2012 

 

- 53,5% van de deelnemers geven aan minder snel   

  andere  kinderen te pesten 

- 46% weet beter wat ze moeten doen als ze worden  

  lastiggevallen 

- 78,4 geeft aan een beetje of meer zelfvertrouwen  

   te hebben gekregen 
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Combinatiefunctionaris Buurtsport en Voetbal 

 

De cf’s  buurtsport en voetbal werken aan het 

stimuleren van een dagelijks sport- en 

beweegaanbod op en rond scholen voor alle 

leerlingen, aan de uitbreiding van het aantal brede 

scholen met een sportaanbod en ondersteunen 

sportverenigingen.  
 

De activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op 

aandachtsgroepen waarbij sport en bewegen als 

middel ingezet wordt. Bijvoorbeeld om de sociale 

competenties te verbeteren, te werken aan sociale 

en veilige wijken, en de actieve en gezonde leefstijl 

te bevorderen.  
 

De organisatietaken van de cf buurtsport zijn 

verdeeld over twee cf’s bewegingsonderwijs. En de 

uitvoering gebeurt door de verschillende cf’s en de 

professionals in opleiding (pio). De cf wordt ook 

ingezet om gemeentelijke en landelijke sportieve 

evenementen/dagen te versterken. 

 

Factsheet  

 

- Er zijn 250 buurtsportactiviteiten  georgani-  

  seerd, Kids Sport Club, Keenter Sport Kids en   

  Sport4All voor alle jeugdigen in Weert, met een  

  wekelijks bereik van ongeveer 110 deelnemers. 

- Wekelijks sport4girls waar 35 meiden aan 

  deelnamen 

- De Urban Sport Tour is 40 keer georganiseerd   

  met gemiddeld  55 deelnemers per keer 

- Op 6 scholen is i.s.m. 30 professionals in   

  opleiding de Nationale  Sport Week  georgani- 

  seerd waar 2200 kinderen aan hebben  

  meegedaan. 

- Sportevenementen op Bevrijdingsdag, Dag   

  van de Sport, Opening Lidl e.d. 

- Weert in Dialoog, KNVB voetbaltoernooi, Voetbal  

   na School, Evenement i.s.m. Gilde opleidingen 
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Moeders  aan het woord 

 

Dagblad de Limburger heeft 

tijdens de kerstvakantie een 

bezoek gebracht aan de 

Urban Sport Tour indoor en 

schreef het volgende: Tussen 

de spelende kinderen lopen 

vijf kinderen van Nicole de 

Kruijf en haar nicht Salima 

Tajjiou rond. Beiden vaste 

bezoekers van de Urban Sport 

Tour. 

“Anders zitten ze thuis op hun 

luie billen aan de computer. 

Nu zijn ze tenminste in 

beweging”, vertelt De Kruijf. 

Uit onderzoek van Kennispraktijk, tussenevaluatie 2012 

 

- 17,3 % geeft aan door deelname aan het naschools sportaan-  

  bod lid te zijn geworden van een sportvereniging 

- 82% van de kinderen die de Urban Sport Tour kennen, heeft 

   wel  eens deelgenomen en meer dan 80% vindt dit leuk of 

  heel erg  leuk 

- Alle deelnemers aan sport4girls en sport4all voetbal vonden   

   dit leuk of heel erg leuk 

- Wat betreft de bijdrage van sport aan integratie van alloch-  

  tone jongeren is geen extra informatie verzameld. In het   

  algemeen kan gesteld worden dat ongeveer een kwart   

  van de jongeren die meedoen aan de activiteiten van de cf’s   

  allochtoon is. Per activiteit verschilt dit overigens, bij de   

  Urban Sports Tour en Kids Sport Club is het percentage   

  allochtone kinderen dat meedoet groter dan bij Sport Na   

  School. 
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Combinatiefunctionaris Coördinatie 

 

De cf coördinatie, zorgt voor een gesmeerde 

organisatie van Let’s Move. Vanuit die 

positie werkt hij aan de gehele ambitie van 

de Impulsregeling Brede School Sport en 

Cultuur. 

 

Hij is verantwoordelijk voor het gezamenlijk 

resultaat van Let’s Move. Initieert  

regelmatig (werk) overleg met sport-

verenigingen en cf’s.  Vormt samen met de 

verantwoordelijke ambtenaar van gemeente 

Weert, de Kerngroep waar beleidsafspraken 

en resultaten worden besproken en 

afgestemd. 

 

De cf coördinatie is tevens mede kartrekker 

van Weert in Beweging een netwerk waar 

sport-, onderwijs- en zorgorganisaties 

samenkomen, voor afstemming en 

samenwerking van het sport- en 

beweegaanbod in Weert. 

Factsheet 

 

- Meer dan 25 professionals in opleiding, in   

  totaal 10.200 uur (CIOS, Fontys Sporthogeschool,  

  HEAO, Johan Cruijff academie en ROC) hebben  

  binnen de leerafdeling Sport en Bewegen hun  

  stage succesvol afgerond.  

- Coördineren van sportevenementen op Bevrij-  

  dingsdag, Dag van de Sport, Opening Lidl e.d. 

- Doorontwikkelen, coördineren en onderhouden  

  van het Let’s Move team, samenwerkings-   

  partners en programma’s. Dit heeft geresulteerd   

  in de voorbereiding van een gezamenlijke  

  Sportimpuls aanvraag die in 2013 zal worden  

  ingediend ism Kwadrant, Philips van Horne en  

  alle partners uit Weert in Beweging.   

- 7 sportverenigingen en hun cf’s worden   

  ondersteund en zijn teamlid van Let’s Move. 
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Cf Coördinatie is de spin in het web 

Professionals in Opleiding geven instructie 



Uit onderzoeksrapportage Rabobank Jeugd Fonds 
 
Organisatie(structuur) – Hoe ziet de organisatie 

eruit? Wat gaat goed/ is positief, wat kan beter? 

- Opvallend was dat hier geen enkel minpunt op aan   

  te merken viel door de cf’s. Ze waren erg tevreden. 

- Het tweewekelijkse overleg wordt erg gewaar-  

  deerd, dit wordt als nuttig ervaren. 

- Begeleiding vanuit Punt Welzijn wordt als goed  

  ervaren, zijn heel behulpzaam en denken goed   

  mee 

 

Betrokkenheid – Hoe ervaart u de betrokkenheid 

(houding) van de verschillende partijen? 

- De verschillende partijen werken goed mee. 

- Als het goed wordt uitgevoerd, hebben alle   

  betrokken partijen hier belang bij 

- De partijen, die eerst moeilijker te bereiken waren  

  worden steeds beter bereikt 

- Sommige partijen moeten eerst de weg ernaartoe  

  weten te vinden of zelf benaderd worden, hierna is  

  de betrokkenheid steeds beter 

 

Ondersteuning – Wordt u voldoende ondersteund? 

- De ondersteuning verloopt prima, waar nodig   

  wordt de combinatiefunctionaris ondersteund 

- Geven aan dat er nog niet veel ondersteuning  

  nodig is geweest, maar dit heeft deels te 

  maken met de  goede betrokkenheid en   

  begeleiding 
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Let’s Move versterkt  

 

Het lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 

Ambitie: Kinderen en jongeren hebben een gezonde 

leefstijl: ze hebben een gezond voedingspatroon en 

bewegen voldoende, roken en drinken niet, 

gebruiken geen drugs en vrijen vrijwillig en veilig.  

- interventieprogramma’s gericht op overgewicht  

- project Sportieve School 
 

Ambitie: Een prettige woon- en leefomgeving heeft 

een positief effect op gezondheid. 

 

Lokaal Educatieve Agenda Nota 2012-2015 

Dagarrangementen: Het Brede School-netwerk 

ontwikkelt en verzorgt dagarrangementen, met 

aandacht voor de doorgaande lijn 0 – 16plus (po – 

vo – mbo). Voor leerlingen van het (v)so zijn er zo 

nodig specifieke dagarrangementen of voorzie-

ningen. Cf’s vervullen een verbindende rol in de 

ontwikkeling van Brede Scholen en de uitvoering van 

de dagarrangementen. 

 

Deelnota Wmo Jeugd 2009 - 2012 

Doelstellingen:   

-  Zoveel mogelijk jeugdigen en jong volwassenen    

   aan sporten en  bewegen krijgen en houden. 

-  Bevorderen van een gezonde leefstijl onder   

   jeugdigen en jongvolwassenen (waaronder  

   bestrijden overgewicht). 

-  Sport en bewegen wordt gestimuleerd onder   

   jongeren, de kwaliteit van sport en bewegen   

   wordt verhoogd 

-  Sport en bewegen verhoogt de realisatie van   

   maatschappelijke doelen zoals leefbaarheid,   

   gezondheid en burgerparticipatie. 15 



 

Maatschappelijke Waarde Sport en Bewegen algemeen 

Een literatuurreview naar de inverdieneffecten van sport, door het Verweij 

Jonker Instituut 

De Sportbank richt zich op het verbeteren van contacten en het vertrouwen 

tussen 'nieuwe' en 'oude' Nederlanders. Sport is daarin een sociaal bindmiddel. 

Daarnaast werkt De Sportbank aan een sociale(re) functie van bestaande 

sportverenigingen in de buurt. Deze literatuurreview gaat in op de vraag wat er 

bekend is over de maatschappelijke effecten van sport. Hiervoor zijn nationale en 

internationale wetenschappelijke publicaties bestudeerd. Ook vonden interviews 

plaats met verschillende gerenommeerde wetenschappers. 

Het onderzoek laat zien dat sport bijdraagt aan het zelfvertrouwen van 

jeugdigen. Hoe groter het zelfvertrouwen, hoe kleiner de kans op crimineel of 

andersoortig ongewenst gedrag. Sporten werkt dus preventief. Veel studies 

concluderen bovendien dat jeugdigen die sporten beter presteren op school dan 

jeugdigen die niet sporten. Leden van een sportvereniging hebben bovendien 

meer vertrouwen dan niet-leden in anderen en de politiek. Daarnaast hebben 

openbare sportplekken een belangrijke buurtfunctie. Sportbeoefening heeft ook 

een niet-financiële waarde die steden wel geld kan opleveren, zoals een betere 

gezondheid, grote sociale samenhang, minder schooluitval en minder overlast 

in buurten. 

Prijskaartje? Samengevat levert een gezondere bevolking heel wat economische 

baten op. Onderzoekers hebben geprobeerd ook de andere positieve effecten 

van sport te valoriseren. Kunnen we een prijskaartje hangen aan sociale 

uitkomsten zoals minder probleemgedrag, betere schoolprestaties en meer 

sociale samenhang? De Economic Development Board Rotterdam (EDBR) komt – 

mede op basis van onderzoek van Sport2B - tot de conclusie dat de niet-financiële 

waarden van sport in Rotterdam bijna een half miljard euro per jaar bedragen. 

Iets meer dan de helft daarvan (54 procent) is het gevolg van een gezondere 

bevolking, bijna een kwart is het resultaat van minder verzuim op het werk. 12 

procent heeft volgens het EDBR te maken met een grotere leefbaarheid, 9 

procent met een verhoging van de vastgoedwaarde en tot slot hangt 3 procent 

samen met minder schooluitval (EDBR, 2011). 
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Steun Let’s Move! 
 

Dit kunt u doen door… 
 

- Let’s Move in uw verkiezingsprogramma op   

  te  nemen 

- Let’s Move te sponsoren, in euro’s of in    

  materiaal 

- Een steunbetuiging, brief, reactie te sturen  

- Actief mee te denken in de werkgroep voor   

  het behoud van Let’s Move na augustus 2014 
 

Wilt u iets betekenen voor Let’s Move of heeft 

u vragen hierover, neem dan contact op met 

Niels Peulen (n.peulen@puntwelzijn.nl), 

coördinator van Let’s Move.   

 

Bent u voor… 

 

- maatschappelijk sterke sportverenigingen 

- kwaliteits bewegingsonderwijs 

- een toegankelijk en laagdremelig sport- en   

  beweegaanbod voor alle jeugdigen 

- slim bezuinigen en investeren in de  gezonde   

   leefstijl 

- gezonde jeugd op gezond gewicht 

- minder overlast in buurten 

- een grotere sociale samenhang 

- korte lijnen tussen sportvereniging en   

  onderwijs 

- minder schooluitval 

- dat de jeugd nu geleerd wordt om hun hele   

  leven voldoende te bewegen 
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1. Inleiding 

In Weert zijn er sinds 2008 (ver)brede scholen. Een(ver)brede school brengt een gemeenschap 

van professionals uit onderwijs, zorg, opvang , cultuur en sport bij elkaar die ieder vanuit de 

eigen expertise een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen. Een (ver)brede school is 

niet meer uitsluitend op onderwijs gericht maar wil ook verbindingen leggen met de wijk die het 

voedingsgebied is van de school. De brede school wil goede buitenschoolse opvang regelen en 

goede zorg bieden en in de wijk een sterkere sociale cohesie tot stand brengen. Samenwerking, 

doorlopende leer- en opvoedingslijnen en maatwerk zijn hierin belangrijk.  

Om deze samenwerking te bevorderen is sinds september 2009 een cultuurcoach voor het 

basisonderwijs aangesteld. Deze benoeming kent een tijdelijk karakter en past in de 

Impulsregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur. De benoeming van deze cultuurcoach 

heeft vooral tot doel om voor leerlingen van brede scholen samenhang te creëren door 

verbindingen te maken: 

- tussen cultuureducatie en het leerplan 

- tussen de verschillende disciplines van cultuureducatie  

- tussen de verschillende partners op de school door middel van cultuureducatie 

- tussen de leerlingen en de verenigingen voor amateurkunst en kunstenaars  

- tussen brede school en partners in de wijk 

In september 2009 zijn vier scholen gestart, voor het schooljaar 2009-2010. Het  daarop 

volgende schooljaar deden zes scholen mee aan het project cultuurcoach. In 2012 is de regeling 

verlengd voor een periode van vier jaar, en hebben zich opnieuw zes scholen aangemeld om met 

het project door te gaan.  

In deze evaluatie vindt u  een overzicht van 2010-2012, de twee jaren dat de cultuurcoach door 

de gemeente Weert in samenwerking met Marktplaats Ku+Cu en Rick is ingezet binnen het 

primair onderwijs. 

In het tweede deel van de evaluatie zijn de doelstellingen voor periode 2012-2014 beschreven. 

Maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op de taken binnen de brede scholen zoals 

o.a. de bezuinigingstaakstellingen en de transitie van de jeugdzorg, zijn hierin meegenomen. 

 

 

 

Weert, september 2013 

 

Johannie van Tuel 

 

Cultuurcoach Marktplaats Ku+Cu 
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2. Voorgeschiedenis 

Waarom is een cultuurcoach nodig? 

Van verschillende kanten wordt de noodzaak voor een bruggenbouwer op het gebied van cultuur 

duidelijk; iemand die samenhang, verbindingen maakt: 

− Onderzoek1 toont aan dat er zich de laatste jaren positieve ontwikkelingen op het gebied van 

cultuureducatie hebben voorgedaan (geoormerkt budget, opleiding tot ICC-er en formuleren 

van een cultuurbeleidsplan) die geleid hebben tot een grotere afname van scholen van 

cultureel aanbod. Het gaat hier vooral om infrastructurele verbeteringen. Inhoudelijk ligt er 

nog een uitdaging om te komen tot een samenhangend programma waarbij de verbindingen 

met leerstof en brede school-partners worden gelegd. 

− De ontwikkelingen binnen onderwijs en in de maatschappij gaan steeds meer in de richting 

van cultuurparticipatie: zoveel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Op scholen staat 

educatie voorop, waarvoor deskundigheid zowel op vakinhoudelijk als didactisch gebied nodig 

is. De cultuurcoach werkt aan beide aspecten: zowel de verbinding binnen het onderwijs met 

de leerstof, als de verbinding met partners binnen en buiten school, waarbij het vooral om 

participatie gaat. Bij (ver)brede scholen is de betekenis van cultuureducatie het bevorderen 

van de ontwikkeling van kinderen, zowel vóór, tijdens als na school met verschillende 

partners; het primaire doel is om de kinderen de gelegenheid te geven op te groeien met 

actieve cultuurparticipatie. 

− Cultuureducatie biedt de mogelijkheid om vanuit een culturele invalshoek samenhang te 

brengen. Cultuureducatie moet dus vanuit de vraag van de lokale school worden ingevuld. De 

traditionele aanbodgerichte werkwijze is onvoldoende gebleken om de betekenis van 

cultuureducatie binnen een brede school volledig tot zijn recht te laten komen. Nodig is een 

betere verankering door een integraal, samenhangend en cumulatief programma met 

doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen;  het verbinden van binnen- en buitenschoolse 

activiteiten en partners.2 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is er bij brede scholen behoefte aan een coördinator 

die door middel van cultuureducatie verbindt en integreert. 

Met de impulsregeling combinatiefuncties sport en cultuur (zie § 3) is vanaf 2008 een begin 

gemaakt aan de verbetering van deze punten voor het onderdeel cultuur, door de aanstelling van 

een combinatiefunctionaris cultuur, meestal cultuurcoach genoemd. 

                                                           
1.Sardes en Oberon i.o.v. OC&W: Monitor Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs 

 
2 van Heusden B., SLO en Rijksuniversiteit Groningen (2009) Website Project Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn geïntegreerde 

cultuureducatie www.cultuurindespiegel.slo.nl : projectplan en onderzoeksvoorstel;
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De financiële impuls maakt onder meer mogelijk dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met 

één of meer kunst- en cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder 

jongeren. Dit om de ontwikkeling van jeugd en jongeren op een zo effectief mogelijke manier te 

laten verlopen, om op die manier de mogelijkheden van het kind zo optimaal mogelijk te 

stimuleren. 

3. De impulsregeling brede scholen, sport en cultuur                        

in de Gemeente Weert: 

‘Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van 

de ‘Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.’3 

De eerste fase van de Impulsregeling loopt van 2008 t/m 2012 en wordt uitgevoerd onder regie 

van de gemeenten. Gemeenten ontvangen een bijdrage van de rijksoverheid en ‘matchen’ deze 

met eigen middelen. In het eerste jaar financiert de rijksoverheid 100%. In de jaren daarna 

betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%. 

Sinds 2010 neemt de Gemeente Weert deel aan de impulsregeling combinatiefunctionarissen voor 

sport en cultuur. Sindsdien is er naast diverse combinatiefunctionarissen sport, eveneens een 

cultuurcoach werkzaam binnen de (ver)brede scholen in Weert.  

De overheid wil door middel van de impulsregeling een impuls geven aan het inzetten van 

combinatiefunctionarissen: professionals die een brugfunctie hebben binnen het veld van 

onderwijs, sport en cultuur. In 2012 zullen er landelijk naast circa 2000 fte’s voor sport, 

tenminste 135 fte’s in de cultuursector gerealiseerd zijn.  

Voor de culturele sector zijn de volgende doelstellingen van belang: 

• Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair 

als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. 

• uitbreiding van het aantal brede scholen met sport– en cultuuraanbod in zowel het primair als 

het voortgezet onderwijs. 

• bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 

cultuurvormen.  

De combinatiefunctionaris cultuur binnen de gemeente Weert wordt cultuurcoach genoemd, en is 

in dienst bij de marktplaats Ku+Cu. 

 

                                                           
3
 Uit: http://www.combinatiefuncties.nl/gemeente.asp 
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De activiteiten van de cultuurcoach zijn vastgelegd in een convenant en zijn gericht op:  

• Visie ontwikkeling en bewustwording met betrekking tot cultuureducatie in onderwijs, bso en 

andere partners 

• het begeleiden van de ICC-er op (ver)brede scholen in het formuleren van de onderwijsvraag, 

• het integreren van cultuureducatie in andere vakgebieden zodat er een samenhangend 

structureel programma wordt ontwikkeld met opbouw in kennis en vaardigheden  

• het inzetten van (kunstvak)docenten en (amateur)kunstenaars vanuit de vraag van de school 

• het bevorderen van samenwerking tussen partners op de (ver)brede school om doorgaande 

leer- en ontwikkelingslijnen te bevorderen. 

Daarnaast organiseert de cultuurcoach ter bevordering van cultuurparticipatie en sociale 

cohesie de volgende activiteiten: 

• verbindingen leggen en contacten tot stand brengen met partners buiten de scholen: 

culturele partners, buurt, ouders, verenigingen enz.  

• projecten opzetten waarin met meerdere partners gezamenlijk wordt gewerkt, wat kan 

bijdragen tot een grotere onderlinge betrokkenheid. 
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4. Introductie van de deelnemende scholen: 

Kindcentrum Aan de Bron, Schoolbestuur Meerderweert 

 

Maaslandlaan 1 

6004 GC Weert 

 

Partners: De partners zijn onderwijs, Kinderopvang Humanitas en zorg door Puntwelzijn.  

Het profiel is een zorg/kansenprofiel, met een wijkfunctie doordat er een sporthal, een 

kunstgalerie, en welzijnsruimte in het schoolgebouw zijn gehuisvest. 

Het scenario4 is ”Face to face”; er is een open houding t.o.v. de partners en men kent elkaars 

vakgebied. Samenwerking gebeurt ieder vanuit zijn eigen gebied; er is sprake van een gedeeld 

gebouw. Daarbij wordt er momenteel evenwel nauwelijks inhoudelijk samengewerkt. Het streven 

is erop gericht om in de toekomst wel meer samen te werken. Vanuit Kinderopvang Humanitas is 

Kinderopvang De Waterval in het gebouw gevestigd, en door Puntwelzijn wordt gebruik gemaakt 

van de welzijnsruimte, hoofdzakelijk om te werken aan taalstimulering.  

Onderwijsconcept: In de nieuw gebouwde school wordt lesgegeven volgens het 

onderwijsconcept “Het nieuwe Leren”. Het nieuwe leren wil het leerproces van de lerende zowel 

verbinden met het echte leven als met eventuele virtuele werelden door een productieve, 

krachtige of rijke leeromgeving met een veelheid aan werkvormen en ruimte voor discussie en 

reflectie. Daarnaast moet het onderwijs aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen en moet 

er sprake zijn van levensechte leertaken.  

Bijzonderheden: Er is een groot handenarbeidlokaal, een grote en kleine sporthal (kleine hoort 

bij school), in de lange verbindingsgang tussen school en sporthal is er ruimte om te exposeren in 

‘de Kunstpassage’, een tot galerie omgetoverde verbindingsgang die aan wisselende 

tentoonstellingen ruimte biedt. Deze exposities worden door de cultuurcoach in overleg met de 

werkgroep Kunstpassage afgesproken. In deze werkgroep hebben de directeur van Aan de Bron, 

een teamlid, een pedagogisch medewerker van de BSO, een amateurkunstenaar en collega 

directeur zitting. 

 

Doel: 

Cultuureducatie wordt in projecten verbonden met de kernconcepten. Per jaar zullen er drie 

projecten worden uitgevoerd waarbij de verschillende disciplines over de verschillende bouwen 

worden verdeeld zodat alle leerlingen met alle disciplines in aanraking zullen komen. Met de 

Kinderopvang en PuntWelzijn zijn afspraken gemaakt om waar mogelijk in te haken op deze 

projecten. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Uit: ambitieniveau’s brede school Toelichting: Bijlage  
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Montessoricentrum Weert, schoolbestuur MOZON 

 

Emmasingel 37  

6001 BA Weert 

Wiekendreef 101,  

6003 BV Weert. 

 

Partners: 

• Onderwijs: groepen 1 t/m 8 op de locaties Wiekendreef 1 in de wijk Molenakker, en aan 

de Emmasingel 37 in het centrum van Weert 

• Kinderopvang: Op beide locaties is een kinderopvang van Korein kinderplein gevestigd. Dit 

betreft opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar, zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat. Door 

Korein-kinderplein wordt ook buitenschoolse opvang verzorgd. 

Profiel: De school heeft een kansenprofiel.  

Scenario van samenwerking:  face to face: een gezamenlijk gebouw wordt gedeeld, 

inhoudelijk is er nog weinig samenwerking tussen partners. 

Onderwijsconcept: Montessorionderwijs: 

Het Montessoricentrum Weert werkt volgens de antropologische, psychologische en filosofische 

opvattingen van Maria Montessori (1870 – 1952).  

Het Montessorionderwijs verschilt in een aantal opzichten met het traditionele onderwijs. 

- De visie op het kind: Een kind is actief, nieuwsgierig, leergierig en van nature behept met de 

drang om te weten. De belangstelling verschilt per kind en verandert met verloop van een aantal 

fasen: de gevoelige perioden. 

- De omgeving waar het kind in leeft moet geschikt gemaakt worden als werkomgeving. Er 

moeten weloverwogen en doelgerichte prikkels aanwezig zijn: het kind moet uitgedaagd worden 

om dingen aan te pakken, uit te proberen. De kinderen moeten de vrijheid krijgen te kiezen waar 

ze mee willen werkten. Door verbeeldingskracht wordt de belangstelling voor de directe 

omgeving verbreed.  

Bijzonderheden: In een Montessori klas zitten altijd drie leeftijdsgroepen leerlingen door elkaar: 

heterogene groepen, wat essentieel is voor een harmonische ontwikkeling en vergelijkbaar met 

een gezinssituatie. Leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan zelf-controlerend 

ontwikkelingsmateriaal dat zij in het begin van de dag gekozen hebben. 

 

Doel: 

Cultuureducatie wordt verbonden aan het kosmisch onderwijs, er zullen per jaar drie thema’s 

worden uitgevoerd in projecten cultuureducatie waarbij de verschillende disciplines over de 

verschillende bouwen worden verdeeld. 
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Basisschool ’t Dal (vanaf begin 2012 Brede School Markeent), schoolbestuur Eduquaat 

 

Markeent is een Brede School in Weert Zuid, die in het voorjaar van 2012 in gebruik is genomen. 

In deze school werken een aantal partners samen:  

 

Partners: 

• Basisschool Het Dal en een gedeelte van OBS De Graswinkel,  

• Kinderopvang Humanitas, waarmee samenwerkingsovereenkomst is afgesloten verzorgt 

PSZ/KDV/BSO 

• PuntWelzijn (buitenschoolse activiteiten zoals Taalspeelgroep, plusklas, tussenschoolse 

opvang, coachingstraject leerlingen, Sport na school, Serviclub) 

Voor groep 1 en 2: Opstap programma, verteltas. 

• Rick/Ku+Cu 

 

Profiel: een zorg-wijkprofiel.   

De school is sinds 2011 gevestigd in Weert-Zuid in de wijk Keent, een wijk waar veel mensen van 

buitenlandse afkomst wonen. Dit is dus een multiculturele school. 

Brede School Keent is een centrum voor de kinderen van 0-12 jaar én hun 

ouders in de wijk Keent. Naast een samenwerkingsschool bestaande uit de katholieke basisschool 

‘t Dal en een dependance van OBS De Graswinkel, is er ruimte voor vóór- en 

naschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en welzijnsinstellingen. 

 

De school heeft ook een wijkfunctie: men wil samenhang in de wijk brengen, integratie 

bevorderen en ouders betrekken in het schoolse en naschoolse aanbod. 

Scenario: hand in hand: gezamenlijk met partners opvang en zorg werken aan een doorlopende 

leerlijn. Door de partners wordt samengewerkt met als belangrijkste doel: kinderen zoveel 

mogelijk leer-, ontspannings-, en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Samen zorgen ze ervoor dat 

er een breed scala aan activiteiten kan worden aangeboden, zoals muziek- en taalles, logopedie, 

opbouwwerk, gezondheidszorg, sport en maatschappelijk werk. 

Onderwijsconcept: Basisschool ’t Dal heeft een Katholieke signatuur, valt onder schoolbestuur 

Eduquaat. OBS de Graswinkel is een openbare school waarvan een deel in brede school Markeent 

is gehuisvest. 

Bijzonderheden: Vanwege het voedingsgebied met een hoog percentage kinderen met een 

andere culturele achtergrond wil men zoveel mogelijk aan onderwijs gerelateerde zorg binnen het 

gebouw halen, integratie en sociale cohesie bevorderen. Doel is zoveel mogelijk te 

differentiëren, passend onderwijs bieden; ontdekkend leren met behulp van de 

betrokken partners. Bijzonder is ook het samengaan van twee scholen in één: de katholieke 

basisschool ’t Dal en een dependance van de Openbare basisschool De Graswinkel. 
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Doel: 

Cultuureducatie wordt op deze school in projectvorm gegeven, waarbij het onderwerp een relatie 

heeft met de belevingswereld van de kinderen: bijvoorbeeld bouw of zintuigen. Hierbij wordt een 

groot aantal disciplines aangeboden om leerlingen te laten kennismaken met allerlei vormen van 

kunst en cultuur. 

 

OBS de Uitkijktoren, schoolbestuur Meerderweert 

 

Meidoornstraat 2, 6002 TZ in Weert.  

Postbus 340, 6000 AH Weert. 

 

Partners: BSO Watch-out van Kinderopvang Humanitas is partner binnen de verbrede school, en 

heeft een gedeelte van het gebouw in gebruik als naschoolse opvang en peuteropvang.  

Profiel: OBS de Uitkijktoren is een school met een wijkprofiel. Brede school de Uitkijktoren telt 

ongeveer 140 kinderen. 

Scenario: de samenwerking is face to face: gebruik maken van dezelfde ruimte, nog geen 

inhoudelijke samenwerking. 

Onderwijsconcept: De missie van OBS de Uitkijktoren: 

Algemeen vormende (totale) ontwikkeling in alle aspecten: intellectueel, sociaal, emotioneel, 

creatief en lichamelijk, om zo een volwaardig evenwichtig mens te worden in een steeds meer 

eisende en ingewikkelde wereld. Verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen 

binnen deze gebieden. 

Bijzonderheden: De school is gehuisvest in een kinderrijke wijk: Boshoven. Vlakbij de school is 

de Odaschool gevestigd, waar ook kinderopvang is geregeld. De school wil zoveel mogelijk zelf 

cultuureducatie uitvoeren, gebruik maken van deskundigheidsbevordering. 

 

Doel: 

De cultuureducatie op brede school OBS de Uitkijktoren, moet een duidelijke relatie hebben met 

leerstof.  

Om die reden is gekozen voor het ontwikkelen van een methode waarbij de geschiedenismethode 

als uitgangspunt wordt genomen. Hierbij wordt in verschillende disciplines door vakdocenten een 

les voor gemaakt, die de leerkracht zelf moet kunnen geven. 
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Basisschool Nassauhof, schoolbestuur Eduquaat 

 

Margrietlaan 80  

6006 ZZ Weert, vanaf voorjaar 2012: 

Stadhouderslaan 21 

6006 GJ Weert 

 

Partners: Onderwijs, zorg door PuntWelzijn en Opvang door Kinderopvangorganisatie 

Humanitas.  

Profiel: wijkprofiel. De school telt ongeveer 300 leerlingen. Deze kinderen komen overwegend 

uit de buurt van de school (Moesel). 

Scenario: face to face, met de bedoeling meer hand in hand te werken in de nabije toekomst. 

Onderwijsconcept: De taak van de school richt zich op het totale functioneren van een kind. 

Een belangrijk punt in de opvoeding is de integratie van de verschillende aspecten: samenhang 

brengen in de leergebieden, verbinden van leerstof, op een natuurlijke manier ontwikkeling 

bevorderen. In dit kader past cultuureducatie: als verbinding, als onderdeel van de leerstof, in 

samenhang aangeboden in een doorlopende leerlijn. 

Bijzonderheden: Basisschool Nassauhof gaat in een nieuw gebouw een fusie aan met 

basisschool de Zevensprong. Vanaf 1 augustus 2012 gaan beide scholen officieel samen als Brede 

School Moesel. 

 

Doel: 

Vanwege de nieuwbouw en de fusie is gekozen voor een nieuwe start. De eerste fase is het 

schrijven van een cultuur-beleidsplan, daarna het uitvoeren van een project dat is verbonden met 

het goede doel dat door  de stichting Eduquaat wordt ondersteund. In 2012-2013  is dat Stichting 

de Opkikker, waar het project ‘Geef het door’  invulling aan geeft. 
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Basisschool de Kameleon, schoolbestuur Eduquaat 

 

Marienhagelaan 2 

6001 TP Weert 

 

Partners: basisonderwijs en zorg door PuntWelzijn. 

Profiel: De school heeft een wijk-zorgfunctie: het aantal leerlingen op de school ligt rond de 130, 

en het zijn hoofdzakelijk leerlingen uit de wijk zelf. Het is een kleurrijke populatie die een 

afspiegeling is van de Nederlandse maatschappij. 

Scenario: face to face. 

 

Onderwijsconcept: Omdat er relatief veel kinderen van ouders van buitenlandse afkomst op de 

school zitten, is taalstimulering het belangrijkste onderwijsdoel. 

Daarom wil de school inzetten op zoveel mogelijk taal stimulering in alle vakgebieden. 

Samenwerking met het Bibliocenter en PuntWelzijn is hierop gericht. 

 

Doel: 

Integratie van cultuureducatie in het onderwijs is belangrijk omdat het betekenisvoller is voor de 

kinderen. Er wordt gekozen voor twee projecten per jaar, waarbij thema’s aan de orde komen die 

op school spelen, en waarbij het accent ligt op taal.  

 

5. De doelstellingen voor de periode 2010-2012 
De doelstellingen welke zijn geformuleerd voor de periode 2010 – 2012 zijn:  

1. verankering van cultuureducatie in het onderwijs, te realiseren door:  

aanstellen van een ICC-er 

visievorming binnen het team 

deskundigheidsbevordering van het team 

 

2. verbinding tussen partners op de brede school, realisering door: 

het in kaart brengen partners 

het beschrijven van de samenwerkingsvorm  

het beschrijven van resultaten 

 

3. verbinding met de wijk, realisering door: 

het in kaart brengen van organisaties/verenigingen 

het beschrijven van mogelijke samenwerkingsvormen 

het beschrijven van resultaten 
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6. Resultaten schooljaar 2010-2011  

1. Verankering in het onderwijs: alle vier de scholen die in dit schooljaar deelnamen hebben 

op een eigen manier gezorgd voor verankering van cultuureducatie in de leerstof. 

Kindcentrum Aan de Bron en de Montessorischool kiezen voor een koppeling aan 

leerstofthema’s. Cultuureducatie wordt verbonden met de ‘kosmische thema’s’, kenmerkend 

voor Montessorionderwijs.  De kosmische thema’s zijn gebaseerd op drie belangrijke kernen: 

de mens, de natuur en seizoenen. Kindcentrum Aan de Bron verbindt cultuureducatie met de 

kernconcepten, kenmerkend voor Het Nieuwe Leren. 

Basisschool ’t Dal kiest voor thema’s uit de belevingswereld van kinderen en OBS de 

Uitkijktoren kiest voor een verbinding tussen de geschiedenismethode ‘wijzer door de tijd’ en 

de ontwikkeling van lessen cultuureducatie. 

Samenwerking met ICCers: op alle scholen is een Interne Cultuur Coördinator (ICCer) 

werkzaam. Deze ICCer is gecertificeerd met het landelijk erkend certificaat. De ICCer is 

aanspreekpersoon voor de school, zorgt voor de communicatie tussen het team en de 

cultuurcoach, voor de planning op de scholen en voor de praktische organisatie binnen de 

school.  

Visievorming binnen het team: Op drie van de vier scholen is één of  zijn twee 

onderde(e)len van het CUEKA spel5 uitgevoerd. De conclusies hebben geleid tot keuzes op 

korte, middellange en lange termijn. Bij Kindcentrum Aan de Bron is dit niet gedaan omdat 

binnen de school in een voorgaand traject visievorming had plaatsgevonden. 

Deskundigheidsbevordering team: Binnen het onderwijs is er op alle scholen aandacht 

geweest voor deskundigheidsbevordering door het volgen van workshops in verschillende 

disciplines die gericht waren op het toepassen van het geleerde in de klas. Binnen de 

kinderopvang is er bij BSO de Waterval gewerkt aan deskundigheidsbevordering binnen de 

discipline dans. 

2. Verbinding tussen partners op de Brede School:  

In kaart brengen partners: Er zijn contacten met BSO de Waterval, onderdeel van 

Kinderopvang Humanitas. Tweede partner is PuntWelzijn, zorgpartner inzake 

opvoedingsondersteuning en taalstimulering. Verder is er contact gelegd met 

kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein. 

 

 

 

                                                           
5
 Het Cuekaspel is een spelvorm waardoor teams hun visie op cultuureducatie boven water kunnen krijgen. Het bestaat 

uit de onderdelen: Wat, hoe, hoeveel en met wie.  
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Beschrijving samenwerkingsvorm: Het overleg met de coördinatoren van de 

kinderopvang is in een opstartfase, het overleg is constructief. Met PuntWelzijn is de insteek 

in te haken op de leerstof. Vanwege een gebrek aan middelen is afgesproken dat er alleen 

overleg is met de projectleider jeugd. Zij draagt zorg voor de interne overdracht. 

Beschrijving resultaten: De resultaten van de eerste contacten zijn wat betreft BSO 

Kinderopvang Humanitas vooral bereikt bij Kindcentrum Aan de Bron, waar er bij het project 

Materie werd samengewerkt. Het onderdeel dat door de BSO is uitgevoerd sloot aan op het 

deel dat binnenschools is uitgevoerd. 

Een goed resultaat van de samenwerking met PuntWelzijn was bij bs. Het Dal en Aan de Bron 

waar binnen de taalstimulering werd ingehaakt op de thema’s waar ook cultuureducatie 

vanuit ging.  

 

Samenwerkingspartners 2010-2011:  

o Harmonie St. Joseph Weert Zuid 

o PuntWelzijn: tussenschoolse opvang en taalstimulering 

o Humanitas Buiten Schoolse Opvang 

o Korein Kinderopvang 

o Sport 

o Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen 

o Museum de Tiendschuur 

o Rick 

o Zelfstandig kunstenaars 

o Provisus 

o Fotoclub Groenewoud 

o MFA Keenterhart 
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3. Verbinden met de wijk. 

In kaart brengen van organisaties/verenigingen 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de wijk te betrekken. Per wijk is in grote lijnen in 

kaart gebracht welke partners er zijn om een samenwerking mee op te starten die voor 

kinderen van betekenis kan zijn: 

o Scholengemeenschap Philips van Horne, College en het Kwadrant (school  voor VMBO),  

o PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) 

o amateurkunst verenigingen zoals fotoclub, dansgroep en meerdere muziekverenigingen, 

zoals harmonieën en zangkoren  

o zorgcomplexen op Keent, Moesel, Groenewoud (in aanbouw) 

o wijkraden 

o scouting,  

o schutterijen,  

o carnavals verenigingen 

Beschrijving samenwerkingsvorm 

In de eerste periode was de wijkgerichte aanpakgericht op inventarisatie van de 

mogelijkheden.  
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Expositie van werken van PSW bij het kernconcept ‘Evenwicht en kringloop’ in de 

Kunstpassage van Aan de Bron 
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7. Resultaten schooljaar 2011-2012 

Inleiding:  

Na een succesvol schooljaar 2011-2012 hebben de vier scholen van het eerste jaar opnieuw 

deelgenomen aan het project. Daarbij zijn er twee nieuwe scholen aangesloten: Basisschool 

de Kameleon en Basisschool de Nassauhof.  

Ook in dit schooljaar wordt gewerkt aan de doelstellingen zoals die zijn genoemd aan het 

begin van schooljaar 2010-2011. 

1. Verankering in het onderwijs: op alle zes de scholen is gewerkt aan verankering van 

cultuureducatie in de leerstof.  De  verankering bij Kindcentrum Aan de Bron en de 

Montessorischool is voortgezet door koppeling aan leerstofthema’s binnen kosmische thema’s 

en kernconcepten. Basisschool ’t Dal kiest voor thema’s uit de belevingswereld van kinderen 

en OBS de Uitkijktoren kiest voor een verbinding tussen de geschiedenismethode ‘wijzer door 

de tijd’ en de ontwikkeling van lessen cultuureducatie.  

Bij bs. De Kameleon is met name taalontwikkeling het belangrijkste item, waarbij thema’s uit 

de belevingswereld van de kinderen worden gekozen, en ook bij Bs. Nassauhof wordt 

cultuureducatie verbonden met de belevingswereld van de kinderen, waarbij kennismaking 

met de verschillende kunstdisciplines belangrijk is. 

Samenwerking met ICCers: op alle scholen is een Interne Cultuur Coördinator (ICCer) 

werkzaam. Deze ICCer is gecertificeerd. De ICCer is aanspreekpersoon voor de school, zorgt 

voor de communicatie tussen het team en de cultuurcoach, voor de planning op de scholen 

en voor de praktische organisatie binnen de school. Ook Bs. De Kameleon en de Nassauhof 

hebben een gecertificeerde ICCer. 

Visievorming binnen het team: Binnen alle scholen is een visie op cultuureducatie 

geformuleerd.  Deze visie is steeds in ontwikkeling vanwege ontwikkelingen binnen de school, 

de wijk en het onderwijs. Brede school Moesel zal na de samenvoeging van  de Nassauhof 

met de Zevensprong een nieuw cultuurbeleidsplan ontwikkelen in het schooljaar 2012-2013 

door de cultuurcoach met de beide ICCers, in samenspraak met het team. 

Deskundigheidsbevordering team: Binnen het onderwijs is er op alle scholen aandacht 

geweest voor deskundigheidsbevordering door het volgen van workshops in verschillende 

disciplines. De bevordering van deskundigheid is gericht op toepasbaarheid in de klas. 

 

2. Verbinding tussen partners op de Brede School:  

Er zijn twee projecten uitgevoerd met BSO de Waterval, onderdeel van Kinderopvang 

Humanitas. Gesprekken met BSO watchout van OBS de Uitkijktoren, en Korein zijn gevoerd. 

De cultuurprojecten worden doorgegeven aan de coördinator van PuntWelzijn. 
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Beschrijving samenwerkingsvorm: Het overleg met de coördinatoren van de 

kinderopvang heeft m.n. bij Kindcentrum Aan de Bron geleid tot een structurele 

samenwerking. Met PuntWelzijn is de insteek in te haken op de leerstof. Vanwege een gebrek 

aan middelen is afgesproken dat er alleen overleg is met de projectleider jeugd. Zij draagt 

zorg voor de interne overdracht. 

 

Beschrijving resultaten 

De resultaten van de eerste contacten zijn wat betreft BSO Kinderopvang Humanitas vooral 

bereikt bij Kind Centrum Aan de Bron, waar er een foto-videoproject is uitgevoerd, en er 

samen gewerkt is met een amateurkunstenaar, die tevens in de Kunstpassage heeft 

geëxposeerd samen met de kinderen. Het onderdeel dat door de BSO is uitgevoerd sloot aan 

op het deel dat binnen schools is uitgevoerd. 

Samenwerking met PuntWelzijn vindt plaats in de buitenschoolse activiteiten. 

Samenwerking met de sport coördinatoren gebeurt binnen de projecten met name bij 

Kindercentrum Aan de Bron en ’t Dal.  

 

 

Lijst van samenwerkingspartners 2011-2012 

In het afgelopen jaar is er samengewerkt met: 

o PSW  

o Theater Spanjers en van Dijk 

o Vakdocenten van Rick: dans, 2D, 3D, muziek, toneel, fotografie, taal, film. 

o Hiphopstudio 4XM  

o Amateurkunstenares Teja van der Heijden 

o Sponsorwinkel  

o Humanitas Kinderopvang 

o Gemeente Weert: archief 

o Hogeschool voor de Kunst Hasselt (B) 
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3. Verbinden met de wijk.  

In kaart brengen van organisaties/verenigingen 

Er zijn meerdere mogelijkheden om de wijk te betrekken. Per wijk is in grote lijnen in kaart 

gebracht welke partners er zijn om de samenwerking mee op te starten die voor kinderen van 

betekenis kan zijn. Zie pag. 15 

Beschrijving samenwerkingsvorm 

Kindcentrum Aan de Bron heeft samengewerkt met PSW binnen het project ‘Binding’. Bewoners 

van het PSW namen deel aan dit project bij de disciplines muziek, dans. Projecten vonden ook 

plaats op de locaties van PSW. Verder is met een wijkgebonden amateurkunstenaar  

samengewerkt in het project Materieschilderen voor de buitenschoolse opvang van de Waterval. 

 

8. Evaluatie en verbeterpunten. 
 

De doelstellingen voor afgelopen jaar waren  

- het verbinden van cultuureducatie met het curriculum,  

- en met de partners binnen de (ver)brede school. 

- verbindingen leggen met buiten schoolse partners 

Conclusies  

Welk deel van de doelstellingen is behaald? Elke school is uniek, elk profiel en scenario is anders. 

Dit komt goed tot uitdrukking in de verschillende vragen die de scholen hebben gesteld. 

Cultuureducatie is hier in vorm en inhoud maatwerk geworden. 

Om de doelstellingen nog beter te kunnen realiseren is het voornemen om blijvend aan de 

volgende aspecten te werken:  

 

Binnen het onderwijs: 

• leerkrachten met specifieke deskundigheid binnen cultuureducatie in kaart brengen; 

• deskundigheid leerkrachten (technisch en inhoudelijk) binnen een discipline verder 

ontwikkelen, op basis van interesse en mogelijkheden binnen de school. 

• versterken overlegstructuur over de hele breedte van de school 

• ICCer zorgt voor: 

 verbinding van cultuureducatie met lesinhoud in overleg met cultuurcoach 

 organisatie binnen school lokalen/leerkrachten 

 evaluatie van projecten en activiteiten intern  

 

Tussen de partners onderwijs, opvang en zorg: 

• Regelmatig contact met coördinator BSO. zorgt voor vertaling van lessen binnen school naar 

projecten BSO, organisatie binnen bso, evaluatie projecten intern 

• Coördinator Puntwelzijn wordt via de cultuurcoach op hoogte gehouden over mogelijkheden 

voor samenwerking. 
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• Vanuit de projectinhoud en methodes zoeken we gezamenlijk naar zoveel mogelijk 

samenwerking binnen de wijk.  

 

Aan het einde van het schooljaar 2011-2012 is de conclusie dat het eerste doel voor alle scholen 

is geslaagd. Elke school heeft een op zijn eigen manier verbindingen gemaakt: 

• Kindcentrum Aan de Bron en de Montessorischool hebben een thematische verbinding 

met leerstof (kernconcepten en kosmische thema’s);  

• de Kameleon, ’t Dal en de Nassauhof leggen een verbinding met de belevingswereld van 

de kinderen (bouw, zintuigen, afscheid, kinderboekenweek, verbinding);  

• en bij Brede school de Uitkijktoren is er voor groep  5 t/m 8 een methode gemaakt, die 

verbonden is met de geschiedenismethode.  

 

Wat betreft het verbinden met de partners op school, heeft er een samenwerking plaats 

gevonden met kinderopvang organisatie Humanitas. Deze samenwerking is een positief begin van 

een samenwerking die in de toekomst verder zal worden uitgebreid. Ook hebben er gesprekken 

plaats gevonden met Korein Kinderplein, die in de toekomst kunnen leiden tot concrete 

samenwerking. 

Met PuntWelzijn (zorg) en de locatiemanagers van Humanitas is de afspraak gemaakt, dat 

projecten vooraf worden doorgegeven aan de coördinator die de mogelijkheden bekijkt om er 

aan deel te nemen. 
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9. Een aangepaste koers in 2012 – 2014 

De jaren 2010-2012 stonden vooral in het teken van het maken van verbindingen: de verankering 

van cultuureducatie in het leerplan van de verschillende scholen, het ontwikkelen van maatwerk, 

het slaan van een brug naar de partners binnen die school: Kinderopvangorganisaties en Zorg, en 

naar partners buiten de school zoals PSW.  

 

In de toekomstige periode vindt er een verandering plaats in de werkzaamheden van de 

cultuurcoach. Dit heeft te maken met een aantal maatschappelijke veranderingen. 

• In 2013 gaat de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor 

Cultuurparticipatie van start. Het Rijk legt hiervoor jaarlijks 10 miljoen euro in, dat door 

participerende provincies en gemeenten wordt gematcht. Ook start het Fonds een regeling 

voor flankerend beleid (3,8 miljoen euro per jaar).  Een landelijk samenhangende aanpak 

moet ervoor zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het 

onderwijs en bij de culturele instellingen. De regeling is gericht op het behalen van de 

kerndoelen en het werken in een doorgaande leerlijn. Ook worden leerkrachten gestimuleerd 

zich te bekwamen op het gebied van cultuureducatie en moeten culturele instellingen hun 

aanbod meer afstemmen op de kerndoelen.  

• Met ingang van 1 januari 2013 komt het provinciale cultuurbeleid in handen van SIEN 

(Scholen In Een Netwerk). 21 stichtingen van schoolbesturen werken samen aan de 

ontwikkeling van cultuureducatie in Limburg. Het programma Cultuureducatie met kwaliteit is 

in samenwerking met het culturele veld, gemeenten en Provincie samengesteld en geschrijft 

de koers voor de periode 2013-2016.  

• Daarnaast is het Fonds op 14 april 2013 gestart met de Regeling Versterking Actieve 

Cultuurparticipatie: Amateurkunst en erfgoedactiviteiten in de vrije tijd hebben de 

belangstelling van veel Nederlanders. Met deze deelregeling wil het Fonds bijdragen aan een 

aantrekkelijk en duurzaam aanbod voor actieve cultuurparticipatie in ons land.  

• Door de transitie van de jeugdzorg (hierdoor  krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders) zal de 

pedagogische omgeving van het kind, waaronder de school, meer gericht zijn op 

kwaliteitszorg. 

• De bezuinigingen zullen voor Kinderopvang organisaties consequenties hebben voor de 

samenstelling van het aanbod. 

 

Conclusie: 

Enerzijds wordt er inhoudelijk verbetering van de inhoudelijke kwaliteit nagestreefd door een 

afstemming van cultuureducatie op het leerplan, waarbij een doorgaande leerlijn wordt 

ontwikkeld, waarbij de inhoudelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. 

Anderzijds wordt het gestimuleerd om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de 

wijk biedt, waarin (amateur)kunstenaars wonen en werken, zodat leerlingen zich meer 

bewust worden van hun culturele omgeving.  
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In de samenwerking met partners zorg en opvang zal de meerwaarde van cultuureducatie 

voor alle partijen duidelijk moeten worden gemaakt, waarna er een plan voor activiteiten 

gemaakt kan worden. 

 

Uit deze ontwikkeling komt het plan voort voor de komende jaren dat twee lijnen kent: 

1. Gericht op cultuureducatie met inhoudelijke kwaliteit: doorlopende leerlijnen, gericht op 

kerndoelen en ontwikkeld vanuit de onderwijsvisie van de school 

2. Gericht op samenwerking met de wijk: het bevorderen van de sociale cohesie, waarbij 

cultuur een middel is. Dit krijgt vorm in het plan “Cultuur met je buur”6. Hierin wordt 

samenwerking gezocht met alle verschillende actoren in de wijk: wijkraad, onderwijs, 

verenigingen, zorg. 

 

10. Evaluatie schooljaar 2012 – 2013 

 

Deze ontwikkeling is voor het schooljaar 2012 – 2013  vertaald in de volgende activiteiten: 

Basisschool de Kameleon plan 2012-2013 

 

Doelstelling 1: Cultuureducatie is verbonden met het de leerinhoud van het onderwijs, en met 

name gericht op taal stimulering. Er wordt toegewerkt naar een inhoudelijke verdieping. De 

thema’s  zijn gekozen uit de belevingswereld van de kinderen. 

Doelstelling 2: De Kameleon ligt midden in wijk Fatima en neemt deel aan het wijkproject 

Cultuur met je buur waarvan samenwerking met kunstenaar, wijkbewoners een onderdeel is. 

 

Uitgevoerde projecten: 

• Kennismaking met de klarinet:   er wordt samen met Harmonie St. Joseph een klarinet 

project uitgevoerd, wat kan leiden tot deelname aan de Harmonie. De Harmonie levert de 

instrumenten en zorgt voor vrijwilligers. 

• Cultuur met je Buur: Er zijn contacten gelegd met wijkraad/bewoners. Wijkraad Fatima en 

bs. De Kameleon werken samen aan het project Cultuur met je Buur: een project dat gericht 

is op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk door met een paar partijen samen te 

werken aan het verfraaien van een ‘lelijke plek’. Hiervoor worden buurtbewoners, kinderen, 

(amateur)kunstenaars en de Gemeente samen.  

• Theaterduo Mimiek brengt een interactieve theatervoorstelling vanwege het vertrek van een 

leerkracht. Gericht op taalontwikkeling  

• ‘het Opkikkertje’, kinderen maken een creatief cadeautje voor iemand die een opkikker 

verdient.  

 

 

                                                           
6
 Volledig plan in bijlage 3. 
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Brede school Moesel plan 2012-2013 

 

Doelstelling 1: Verbetering van de inhoudelijke kwaliteit: dit schooljaar wordt een nieuw 

cultuurbeleidsplan opgesteld in nauwe samenwerking met de ICCers van Brede School Moesel en 

het team. In het beleidsplan wordt de ontwikkeling naar een inhoudelijke verdieping beschreven, 

en samenwerking tussen partners. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren plaats vinden. 

Doelstelling 2:  Cultuureducatie wordt in projectvorm aangeboden rondom een thema uit de 

belevingswereld van de kinderen: het goede doel van de stichting Eduqaat. Hiervoor wordt er 

samengewerkt met ouders, Oranjeflat, opvangorganisatie Humanitas. 

Uitgevoerde projecten: 

• Social sofa: dit is een project waarbij een betonnen sofa bekleed wordt met mozaïek 

steentjes in een bepaald patroon met als doel een gezamenlijk proces van samenwerking tussen 

wijk, ouderraad, leerlingen van de oorspronkelijk twee scholen.   

• Klarinet project voor groep 5: lessen aan leerlingen door vakdocent klarinet van Rick en 

vrijwilligers van vier verschillende harmonieën. Instrumenten worden beschikbaar gesteld door 

deze harmonieën. 

• Kinderen van de kinderopvang Humanitas bezoeken jaarlijks de Oranjeflat, waar ze met 

ouderen een gezamenlijk 3 dimensionaal schilderij maken. Dit in het kader van het project ‘geef 

het door’. 

• Schoolbreed project  van 4 creamiddagen op vrijdag. Het thema is het goede doel 

(stichting de Opkikker) dat door de stichting Eduqaat wordt gesteund het uitgangspunt is voor 

het project “Geef het door”.  In dit project maken kinderen iets, of studeren ze iets in dat bedoeld 

is om een ander een opkikker te geven.  

Samenwerking Kinderopvang Humanitas: vond plaats bij het project ‘Geef het door’ waar 

kinderen van de peuterspeelzaal samen met ouderen werkten. 

Samenwerking met de wijk vindt plaats binnen de projecten: 

• Samenwerking met ouderen. Hiervoor zijn contacten gelegd met Zorgcentrum Oranjeflat en is 

de afspraak gemaakt om de samenwerking in 2012 -2013 op te starten. Ook wordt met 

zorgcentrum Zuyderborgh overlegd  over samenwerking binnen projecten. 

• Het eerste project dat een rol voor de verenigingen heft, is de kennismaking met de 

Harmonie St. Jozef Weert-Zuid en het leren bespelen van de klarinet. 

• dat door de stichting Eduqaat wordt gesteund het uitgangspunt is voor het project “Geef het 

door”.  
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Kindcentrum Aan de Bron plan 2012-2013 

 

Doelstelling 1: werkt aan een  meer-jaren plan  waarin cultuureducatie wordt verbonden met 

de kernconcepten binnen het onderwijs, waarbij de Kinderopvang aansluit met aanbod voor de 

Peuteropvang, en een eigen BSO programma ontwikkelt. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

samengewerkt met verenigingen en instellingen in de wijk, en met amateurkunstenaars.  

Doelstelling 2: Samenwerking met partners in de wijk: waar mogelijk wordt samengewerkt met 

o.a. PSW,  met Rick, wijkraad en wijkbewoners. Ook de Kunstpassage (expositieruimte in school) 

biedt mogelijkheden tot het verbreden van het culturele gezichtsveld. 

 

Uitgevoerde projecten:  

- Energie (november 2012) met de groepen 7-8 is een lipdub-filmpje gemaakt op het 

kernconcept ‘energie’. 

- Macht en regels (maart 2013) toneel. 

- Cultuur met je Buur is een project voor twee groepen 6.  Hierin komen schrijven, fotografie, 3D 

en presenteren aan bod.  

 

De Kunstpassage is de eigen expositieruimte van de school waar kunst van zowel kinderen als 

van professionele of amateurkunstenaars wordt geëxposeerd. De programmering zal verder 

geprofessionaliseerd gaan worden. Hiervoor worden extra gelden gezocht bij fondsen. Er vonden 

afgelopen jaar een 6-tal exposities plaats: 

-  bij het Kernconcept Binding: de expositie van het Weerter Portret 

- bij het Kernconcept Tijd en Ruimte: kinderkunst van cursussen bij Rick 

- bij het Kernconcept Energie: Preense Plavuuze Paat 

- bij het Kernconcept Materie: werkstukken die in de lessen Techniek zijn gemaakt 

- bij het Kernconcept Evenwicht en Kringloop: expositie gerecycled materiaal door clienten van  

PSW 

- in de zomervakantie: expositie van grote schilderijen door kinderen van de BSO o.l.v. Danielle 

Coppen. 

 

Kinderopvang Humanitas wil op twee manieren met cultuureducatie in haar aanbod gaan 

meedoen:  

1. Binnen de projecten met het onderwijs zoeken zij naar aansluiting voor de peuters.  

2. Voor de oudere kinderen van de BSO worden activiteiten georganiseerd voor met name 

de bovenbouw.  
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Brede school Markeent  plan 2012-2013 

Doelstelling 1:  cultuureducatie verbinden met thema’s uit de belevingswereld van de kinderen, 

met als belangrijkste doel ze te laten kennismaken met zoveel mogelijk culturele activiteiten 

zowel actief als receptief, zowel binnen schools als naschools.  

Doelstelling 2: Vanuit de werkgroep NAM (Naschoolse Arrangementen Markeent) is een aanzet 

gemaakt voor het ontwikkelen van een aanbod waarbij ook cultuureducatie een belangrijk 

onderdeel vorm. Uitvoering gebeurt zowel door professionele kunstenaars als door 

(amateur)kunstenaars uit de wijk.  Voor een vernieuwende aanpak wordt ook gekeken naar 

voorbeeldscholen. Zo is de Klaroen in Maarssen bezocht, waar samenwerking met de 

kinderopvang organisatie succesvol is, en een ruim aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd 

in het Naschools aanbod.  

 

Uitgevoerde projecten: 

In september 2012 is er een samenwerking wijk-breed: Er wordt in de wijk samengewerkt met 

Keenterhart en Zuyderborgh: peuters bezoeken Zuyderborgh en schilderen er samen met 

dementerende bejaarden; leerlingen van groep 6 en 7 schrijven gedichten over ‘vroeger’, deze 

worden versierd door de kinderen van de Keenterkidsclub, en tijdens de kunstmarkt op 

Zuyderborgh voorgedragen en te koop aangeboden. Cursisten van Rick schilderen er bewoners 

en hun familieleden. 

Het eerste schoolproject dat in november heeft plaatsgevonden, is ‘Hallo Wereld’. Hierbij wordt 

ingehaakt op het thema van de kinderboekenweek. Er werd speciaal ingegaan op 

 

Hallo wereld van vroeger: 

• Documentaire over het leven vroeger: foto, video, interview, presentatietechniek (i.s.m. 

vrijwilligers op Eynderhoof) 

• De vroegste bewoners van Weert: inleiding in de Tiendschuur, daarna 3D lessen  

• Toneelspel  over ‘vroeger’  

 

Hallo wereld van ver weg:  

• Eetcultuur: recepten, ingrediënten, koken, eten, eetcultuur, (i.s.m. ouders van 

verschillende culturele achtergrond).  

• Werelddans 

 

Het tweede project vindt plaats in april. Hierbij zijn de volgende onderwerpen behandeld:  

• Hallo fantasiewereld (verbinding met taal rond een fantasieverhaal) 

• Hallo onbekende wereld (over verschillende onbekende kunst- en cultuuruitingen zoals 

klassieke muziek, theater, materie schilderen, en atelierbezoek enz.) 

 

Kinderopvang Humanitas wil op twee manieren met cultuureducatie in haar aanbod gaan 

meedoen:  
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1. Binnen de projecten met het onderwijs komt er een speciaal aanbod voor de peuters.  

2. Voor de oudere kinderen van de BSO wordt een apart aanbod ontwikkeld. ER is vorig 

schooljaar een behoeftepeiling gedaan. Op basis van de uitslag wordt er een aanbod gemaakt 

waarbij kinderen van de BSO kunnen meedoen, en ook kan worden ingeschreven door kinderen 

uit de wijk.  

 

Samenwerking met de wijk vindt plaats binnen de projecten: 

• “Kunst” (een initiatief van Zuyderborgh) hiermee is in september samengewerkt tussen 

Puntwelzijn/Keenterhart, Zuyderborgh, Peuters van kinderopvang Humanitas en leerlingen 

van Markeent. Hiermee zijn waardevolle contacten gelegd. 

 

Montessorischool plan 2012-2013 

Doelstelling 1: een meer-jaren plan op te stellen waarin cultuureducatie wordt verbonden met 

het kosmisch onderwijs, waarbij de Kinderopvang van Korein aansluit met aanbod voor de 

Peuteropvang, en een eigen BSO programma ontwikkelt. 

Doelstelling 2:  Bij de uitvoering van doelstelling 1 wordt zoveel mogelijk samengewerkt met 

verenigingen en instellingen in de wijk, en met amateurkunstenaars.  

Uitgevoerde projecten: 

In een drie-jaren plan is aangegeven welke thema’s uit het kosmisch onderwijs worden gekozen 

om binnen cultuureducatie aan bod te komen. Dit zijn thema’s uit de verschillende gebieden 

mens, natuur en kosmos. De verschillende disciplines worden over de verschillende thema’s en 

leeftijdsgroepen verdeeld, zodat er sprake is van een zo groot mogelijke diversiteit en kinderen in 

de loop van de jaren met alle disciplines in aanraking komen. 

1. Winter in stad en dorp: textiele werkvormen voor de onderbouwgroepen 

2. De ontdekkende mens  voor de middenbouw – architectuur; Voorbeelden van grote 

ontdekkingen door creatieve mensen. Architecten zijn creatief: bouwen op steeds nieuwe 

manieren. Ontdekkingen als gietijzer, staal, of beton veranderden de manier van bouwen. 

Constructief werken met papier en karton: rolletjes, platen, enz. 

3. Cultuur met je Buur.  

Samenwerking met de wijk 

-  Harmonie St. Jozef werkt mee aan het klarinetproject voor de groepen 5.  

- Aan ‘cultuur met je buur’ wordt door de Montessorischool Wiekendreef  deelgenomen. De 

wijkraad van Molenakker is hun partner in dit project. 
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OBS de Uitkijktoren plan 2012-2013 

Doelstelling 1:  In het afgelopen jaar is de cultuureducatie methode gekoppeld aan het 

schoolwerkplan (bovenbouw: geschiedenis; onderbouw: seizoenen en taal) verder ontwikkeld en 

aangevuld. 

Als vervolg zal worden gewerkt aan een meer-jaren planning voor inhoudelijke verdieping in een 

doorlopende leerlijn die start bij groep 1, en eindigt bij groep 8, voortbouwend op de methode. 

De deskundigheid van de leerkrachten kan worden bevorderd door inzet van vakdocenten. 

OBS de Uitkijktoren maakt een inhoudelijke verandering door wat betreft hun onderwijsconcept. 

De school zal vanaf schooljaar 2013-2014 vanuit een ander onderwijsconcept gaan werken. 

Hierbij wordt o.a. cultuureducatie door vakspecialisten gegeven. Ontwikkeling van een 

doorlopende leerlijn in de creatieve vakken staat voor komend schooljaar op de agenda. 

Deskundigheidsbevordering van de vakspecialisten hangt hier mee samen. 

Kinderopvang Humanitas (BSO watch out) maakt sinds kort deel uit van de Brede school. Na 

interne wisselingen zal de komende tijd worden ingezet op samenwerking.  

Doelstelling 2:  Vanuit het nieuwe onderwijs concept zal de inhoudelijke invulling gepaard gaan 

aan een onderzoek naar de mogelijkheden die de culturele omgeving biedt.  

 Evaluatie wijkproject Cultuur met je Buur 

Het project Cultuur met je Buur is zeer succesvol geweest. In drie wijken (Biest, Molenakker en 

Fatima) hebben kinderen, jongeren, volwassenen, kunstenaars, vrijwilligers samengewerkt om 

een lelijke plek te veranderen in een mooie plek. Op Burendag is deze plek onthuld waarbij door 

twee muziekgezelschappen (zanggroep Vocus en Clarinetchoir Rick) het ‘lied tegen de lelijkheid’ 

werd opgevoerd.  

Het project werd door de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg, Oranje Fonds, L1 en 

Zondagnieuws genomineerd als één van de beste zes burgerinitiatieven van Limburg met een 

voorbeeldfunctie voor heel Limburg.  

Het juryrapport schreef: 

‘Bewustwording creëren van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor de leefbaarheid in 

de wijk, kinderen betrekken bij hun omgeving, mooi maken wat lelijk was. Via Cultuur in de 

breedste zin van het woord betrokkenheid én eigen verantwoordelijkheid vergroten, om te 

beginnen bij jongeren. Finalist “Cultuur met je Buur’ zette dit verhaal tijdens de presentatie 

kracht bij met een professionele film. De jury was onder de indruk van de gedragenheid van het 

project en de samenwerking met vele partners. Ook dit project geldt – met haar doel om het 

bewustzijn van de eigen rol in je omgeving te vergroten, bij kinderen en volwassenen – als één 

van de vooruitlopers op de veel genoemde ‘participatie-samenleving’, de doe-democratie. Het 

project straalt de juiste cultuur uit.’ 
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11. Culturele verenigingen en (amateur) kunstenaars. 

De gemeente Weert kent een levendig en divers amateurkunstklimaat. 

In de gemeente is een groot aantal verenigingen actief op velerlei gebieden van kunst en cultuur. 

Uiteenlopend van dans, toneel, muziek, beeldende kunsten tot erfgoed. 

Ook individuele kunstenaars welke zich bezig houden met het actief beoefenen van hun 

kunstzinnige passie hebben daarin een plaats. 

 

Een van de belangrijkste doelen van de culturele verenigingen is het om vitaal te blijven. 

Vanuit diverse verenigingen en particuliere kunstenaars is in de loop van het cultuurcoach-traject, 

contact gezocht met de cultuurcoach. De vraag is, op welke wijze samengewerkt kan worden. 

 

Enkele recente voorbeelden van samenwerking, danwel de wens tot samenwerking zijn op het 

gebied van: 

- muziek: de Orgelkring Weert, harmonieën St. Joseph Weert Zuid, Kerkelijke St. Joseph en  

  St. Antonius, zangkoren en kinderkoor, beiaard  

- dans: dansstudio, breakdance  

- kunstenaars: Perron C, individuele (schilder- 3D en textiel) kunstenaars, fotograaf en 

kunstatelier. 

 

In het kader van de revitalisering van de culturele verenigingen in Weert is het streven om in de 

toekomst met name de samenwerking met deze groep te intensiveren. Projecten als ‘Cultuur met 

je Buur’, ‘Kijk, mijn wijk!’ bieden een goede mogelijkheid om meer samen te werken binnen 

wijken en buurten, waarbij de rol van de verenigingen en het onderwijs met elkaar vervlochten 

kan worden. 

 

Centraal uitgangspunt daarbij blijft evenwel dat de inspanningen primair gericht blijven op de 

ontwikkeling van het (individuele) kind. 

In de komende jaren blijven de activiteiten gebaseerd op projecten uit het programma 

cultuureducatie met kwaliteit daarbij het uitgangspunt. 
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12. Financiële paragraaf.                                                                                 

Cultuurcoach Cultuurcoach Cultuurcoach Cultuurcoach

2010/2011 2010/2011 2012/2013 2012-2013

2011/2012 2011/2012

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk

30.000€       30.000€       25.000,00€     Impulsregeling

30.000€       30.000€       25.000,00€     Totaal: 40%

30.000€       30.000€       -€               Provinciale subsidie

8.400,00€       Bijdrage scholen

10.100,00€     Overige sponsoring

15.000€       15.000€       19.000,00€     Bijdrage Rick/ Marktplaats Ku+Cu

45.000€       45.000€       37.500,00€     Totaal: 60 %

12.500€       12.500€       Bijdrage scholen activiteitenbudget

87.500€       87.500€       62.500,00€      Dekking

42.000€       41.837€       Inzet cultuurcoach

13.125€       11.659€       Overhead 

55.125€       53.496€       Totaal

29.040€       26.015€       Uitvoering vakdocenten

6.000€        7.767€        PR en Materiaalkosten, communicatie

90.165€       87.278€       62.500,00€      Totaal De verantwoording van het bedrag schooljaar 

2012-2013 wordt opgenomen in de jaarrekening 

van de Marktplaats Ku+Cu

(2.665)€       222€           Tekort/over
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    Gezamenlijke bespreking van de ontwerpen, gemaakt bij het project Cultuur met je Buur. 
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Bijlage 1:  Projecten per school 2010 - 2011: 

• Aan de Bron:  

Tijd en ruimte (oktober): een school-breed project waarin stopmotion filmtechniek is gekoppeld 

aan het kernconcept Tijd en Ruimte.  

Materie (jan/feb): middenbouw: 3 dimensionaal vormgeven werd door een kunstenares 

gekoppeld aan het kernconcept materie.  één les werd gegeven door de eigen 

groepsleerkrachten. Tentoonstelling in de Kunstpassage tijdens de Open dag op 6 februari.  

Evenwicht en kringloop (maart): onderbouw: textiele werkvormen en dans. Samengewerkt met 

de BSO de Waterval (dans).   

- De Kunstpassage: Doel van de Kunstpassage is een ontmoetingsplek te creëren voor 

(amateur)kunstenaars of verenigingen uit de wijk, om samen met kinderen van school/BSO hier 

te kunnen exposeren.   

Zo zijn er afspraken gemaakt met o.a. de fotoclub uit de wijk, een tentoonstelling over de 

herkomst van de school (erfgoed) en kunstenaars (oudleerlingen) uit de wijk. Dankzij een 

sponsoring door Provisus is de gang ingericht tot Kunstpassage, en heeft de eerste expositie 

inmiddels plaatsgevonden: de werkstukken die gemaakt zijn tijdens het project Materie zijn op de 

open dag en de weken erna geëxposeerd in de gang.  

• Montessoricentrum: 

‘de invloed van klimaat en seizoenen’ bovenbouw (12 groepen). Deskundigheidsbevordering: 

Inleidende les door vakdocenten muziek, 3D en fotografie aan de leerkrachten. Hierna geeft de 

vakdocent les aan de leerlingen, wordt er een les door de eigen leerkracht gegeven en volgt er 

een valuatie/afrondende les door de vakdocent.  

“de sociale mens”, middenbouw(6 groepen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar). 

Samenwerkingsproject: Kinderen uit verschillende groepen en van verschillende leeftijden werken 

samen. Ook de leerkrachten werken met een collega samen. Disciplines drama, dans en 

schilderen. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en geïnteresseerden. 

“lente in sloot en plas”, onderbouw. Een les drama en een les muziek in alle kleutergroepen 

aangesloten op het thema.  

• Basisschool ’t Dal: 

“Bouw”: onderbouw één les, bovenbouw (5 t/m 8) vier lessen in vier disciplines. Roulatiesysteem: 

elke week een andere discipline: actief (zelf muziek maken, zelf schilderen en 3 D maken) en 

receptief /actief (wijkwandeling met speurtocht over herkomst van wijk, gebouwen, straatnamen 

enz.) 
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“Zintuigen”: zelfde opzet als “Bouw” : onderbouw één les, bovenbouw vier lessen in vier 

disciplines. Afwisseling actief: zelf met zintuig ‘werken’; receptief: kijken/luisteren naar uitingen 

van anderen (Harmonie St. Joseph); reflectief: nadenken over wat je zintuigen voor jou 

betekenen: inzet van materialen van Visio (blinden en slechtzienden), en demonstratie door 

slechtziende leerling, uitleg door slechtziende vader. 

Er kwamen verschillende disciplines aan bod: textiel (voelen), fotografie (zien), muziek (horen), 

gymnastische oefeningen (bewegen). Aan het eind van project: een uitvoering van de Harmonie 

in MFA Keenterhart. De individueel gemaakte werkstukken zullen worden verwerkt in grote 

werkstukken die in de hal van de nieuwe school zullen worden opgehangen.  

• De Uitkijktoren heeft gekozen voor deskundigheidsbevordering van eigen leerkrachten  

en het schrijven van een methode cultuureducatie die is gekoppeld aan de geschiedenismethode 

waar het team komend schooljaar zelf uitvoerend mee aan de slag wil, al dan niet onder 

begeleiding van een vakdocent. Hiervoor is overleg geweest met  bibliocenter Weert, educatieve 

dienst gemeentemuseum de Tiendschuur, het Gemeente archief, monumentenzorg, de VVV, de 

afdelingshoofden van Rick. 

 

Bijlage 2: Projecten per school 2011-2012 

 

Basisschool  de Kameleon:   

 

Het 1e project ‘Superhelden’, hoorde  bij het Kinderboekenweek thema.  

Door zelf te lezen, te praten over boeken, andere manieren van ‘verhalen vertellen’ werd aan 

taalstimulering gewerkt. Het project startte met een theatervoorstelling voor onderbouw en 

bovenbouw apart. Daarna werkten leerlingen in verschillende disciplines vanuit verschillende 

boeken aan het thema superhelden in de disciplines drama, muziek (multidisciplinair), 3D, 2D, 

muziek (hiphop).    

 

Het  2e school-brede project had als onderwerp ‘zintuigen’.  

In verschillende disciplines werkten de kinderen vanuit een zintuiglijke ervaring: met tekenen, 

3Dimensionaal, dans, zang, koken. De combinaties van geur-dans; voelen-tekenen; horen en 

voelen-3D werden op een creatieve manier in een resultaat verwerkt waarbij ook steeds 

taalgebruik werd gestimuleerd. De resultaten waren zichtbaar tijdens de Open Dag.  

 

het 3e en laatste project:  groep 8: thema ‘afscheid nemen van de basisschool’.  

Een project in taal (gedicht) en 3D. De kinderen maakten een geheim  en een openbaar gedicht  

over de schooltijd. Ook werd er een afsluitbaar potje van keramiek gemaakt, waarin het geheime 

gedicht werd opgeborgen en dichtgemetseld. In het bovenste potje groeit een plant. Over een 

paar jaar, als de pot te klein wordt, wordt er een reünie georganiseerd en worden de gedichten 

gelezen. 
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Basisschool Nassauhof (later: Brede school Moesel). 

 

In het begin van maart werd het project ‘bouw’ uitgevoerd. Dit gebeurde in twee weken, waarbij 

de link met de nieuwbouw van de school werd gelegd. Elke groep kreeg twee lessen in een 

bepaalde discipline. Tijdens de open dag gaf elke groep een presentatie van het werk: in het 

lokalen als tentoonstellingen en in de inkomsthal als toneel- of muziekvoorstelling.  

 

Na de samenvoeging van Nassauhof met Zevensprong is het nodig om een nieuw beleidsplan 

cultuureducatie te schrijven waarin beide scholen en hun teams zich kunnen herkennen. Hiermee 

wordt in schooljaar 2012-2013  gestart. 

 

Brede School Aan de Bron  

Eerste project: Binding,  augustus 2011.Inhoud van de leerstof over Binding. Samen met PSW 

wordt hier een dag aan gewerkt.In dit kernconcept staan twee kernvragen centraal:  

- waar hoor ik bij?  

- hoe leven we samen?  

Om te weten bij welke groep je hoort (en wil horen) is het belangrijk jezelf goed te (leren) 

kennen. In dit kernconcept wordt daarom expliciet aandacht besteed aan het ontwikkelen van 

zelfkennis: het ontdekken van eigen voorkeuren en interesses.  

 

Resultaat: een school-breed project van één dag in de eerste week na de zomervakantie o.l.v. 

vakdocenten met eigen docenten lichamelijke opvoeding. Daarna wordt er door eigen 

leerkrachten aan verder gewerkt. De gemaakte werkstukken worden op een grote persoonlijke 

‘kraal’ van karton geplakt in de kleur van de groep. Deze worden aan een lange ‘draad’ in de 

Kunstpassage of door de hele school opgehangen. 

 

De kraal is tentoon gesteld in de Kunstpassage, van het project is een brief meegegeven aan de 

ouders, en er is door PSW een persbericht gemaakt over deze samenwerking.    

  

Tweede project: Communicatie groep 7-8 Beeldend, 3-dimensionaal   

Voorafgaand aan het cultuurproject was de week van de nieuwe media van 24-11 tot 1-12.. Hier 

heeft de school op in geschreven voor groep 7 + 8. Moderne communicatie middelen worden 

behandeld, en de voor- en nadelen, risico’s hiervan. 

In het project beeldend 3-d wordt door middel van verschillende disciplines aan dit project 

gewerkt: fotografie, tekenen en schilderen, kleien, muziek. Elke discipline heeft zijn eigen 

mogelijkheden om een emotie uit te drukken. De eindresultaten werden in de Kunstpassage een 

maand lang geëxposeerd. Hiervan is een nieuwsbrief gemaakt en aan de kinderen mee gegeven.
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Derde project: Groei en Leven, groep 5-6      

Voor de uitvoering van dit project is een subsidie ontvangen van de Sponsorwinkel t.w.v. € 

750,00 

 

Kernvraag vanuit de leerstof is:  Hoe heeft onze soort zich ontwikkeld? En dieren- en planten 

soorten?  

 

Groei en Leven: evolutie, zichtbaar in mens en omgeving. Het gaat over verleden, heden en 

toekomst: Het project draait om de veranderingen door de tijd in ons dagelijks leven: de 

persoonlijke geschiedenis en de geschiedenis achter Brede school ‘aan de Bron’: de locatie. De 

geschiedenis van het terrein, de wijk, persoonlijke geschiedenis van (oudere) bewoners. Uit het 

archief worden foto’s gebruikt, oude materialen van school worden  gebruikt om de leerlingen te 

laten zien/ervaren hoe in het verleden de omgeving eruit zag.  

Vanuit verschillende partners wordt aan dit project (onderwijs, BSO, archief) meegewerkt. 

De resultaten zijn een monument van het verleden, het  heden en de toekomst.  

BSO de Waterval         

BSO de Waterval heeft een coördinator die een plan van aanpak heeft gemaakt waarin de 

kinderen minimaal 1x per jaar een meerdaagse workshop krijgen aangeboden via de BSO. Dat 

betekent dat iedere leeftijdsgroep 1 x aan de beurt komt per jaar en waarvoor budget wordt 

uitgetrokken. Daarnaast wordt iedere maand iets aangeboden per leeftijdscategorie op het 

gebied van cultuureducatie. 

Bij hetkernconcept Tijd en Ruimte is samengewerkt met amateur-beeldend kunstenares Teja van 

der Heijden. Zij heeft met de kinderen van de bso 3 lessen gewerkt aan het schilderen met 

materie. De resultaten zijn samen met werk van Teja zelf te zien geweest in de expositie in de 

Kunstpassage in mei-juni. 

De Kunstpassage   

In de Kunstpassage vindt een afwisselende reeks exposities plaats, telkens vanuit een andere 

discipline. De expositie is altijd verbonden met de kernconcepten die in het onderwijs worden 

behandeld, en er kunnen zowel kinderen als (amateur)kunstenaars exposeren. In schooljaar 

2011-2012 waren de volgende tentoonstellingen te zien: 

 

- Multidisciplinair project Binding  

- Project Communicatie 3D 

- Groei en Leven in april en mei 2D en erfgoed  

- Materie 2D i.s.m. BSO de Waterval en Teja van der Heijden, amateurkunstenaar 
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Brede School Markeent 

In februari van het schooljaar 2011-2012 is Brede School Markeent officieel van start gegaan. 

Door de bouw, verhuizing en samenwerking met een andere school in één gebouw is de 

organisatie van projecten uitgesteld.  

Project Verbinding, schooljaar 2011 – 2012: november en maart. 

Thema: Hoe horen mensen bij elkaar, krijgen ze een band? Het gaat over identiteit: wie ben ik en 

hoe hoor ik bij anderen. Welke verbindingen heb ik met de wereld om mij heen? 

Dit thema laat zich goed vertalen naar allerlei werkvormen toe. In de bovenbouw wordt het 

project door eigen leerkrachten uitgevoerd, in samenwerking met de cultuurcoach. 

Voor de groepen 1 t/m 4 worden vakdocenten ingezet voor de disciplines dans en toneel. 

Behoeftepeiling:  

Brede school Markeent wil graag kinderen de mogelijkheid geven om met kunst en cultuur in 

contact te komen, zowel binnen als buiten schools. Daarvoor is een behoeftepeiling gedaan. Uit 

de respons die hierop kwam kon geen conclusie worden getrokken voor het samenstellen van 

een aanbod. Het ontwikkelen van een aanbod voor de hele breedte van de school zal in het 

schooljaar 2012-2013 op de agenda komen. 

Montessorischool Weert 

Locaties Emmasingel en Wiekendreef.  

Afspraak met de school is, om in elk schooljaar drie kosmische thema’s uit te voeren als cultuur-

educatief project voor één van de bouwen. Er zijn 3 verschillende jaarprogramma’s, waarin 

ongeveer 9 projecten per jaar zijn opgenomen. Deze projecten komen uit de gebieden mens, 

natuur en kosmos. 

Uitgevoerde projecten 2011-2012 komen uit jaarprogramma 1: 

 

1e project: Herfst in stad en dorp. 

Dansproject  

Gebruik wordt gemaakt van de dansmethode “dansspetters” met muziek, onder leiding van een 

vakdocente dans van Rick. 

 

2e project voor de bovenbouw: het Heelal. 3 Dimensionaal en stopmotion film. Onderwerp:  

Animatie van een ruimtereis 

3e Project: lente in het bos   

Lente in het bos, een 3D en dans project voor de onderbouw groepen. 
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Onderwerp: kriebelbeestjes. Met allerlei materialen wordt een landschap nagemaakt waarop de 

kinderen elk hun eigen kriebelbeestje maken. Hierbij wordt gezongen en een verhaaltje verteld. 

Foto: het werkstuk dat tijdens de lessen 3D is gemaakt in de onderbouwgroep. 

Deskundigheidsbevordering: 

• dans voor leerkrachten middenbouw 

• stopmotion techniek voor leerkrachten bovenbouw   
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OBS de Uitkijktoren. 

OBS de Uitkijktoren heeft cultuureducatie gekoppeld aan de geschiedenismethode ‘Wijzer door de 

tijd’. Deze methode wordt gebruikt in groep 5 t/m 8. Voor elk van deze leerjaren is er een reeks 

lessen gemaakt door vakdocenten van Rick.  

Een deel van de lessen is uitgevoerd in de groep. Hierna zijn de lessen geëvalueerd en waar 

nodig bijgesteld.  

Ook heeft een stagiaire van de Hogeschool Hasselt een viertal lessen geschreven voor de 

onderbouw van de school, en twee lessen hiervan uitgevoerd. Deze lessen zijn gekoppeld aan de 

thema’s ‘de seizoenen’, en zijn in verschillende disciplines: taal, muziek, beeldend en beweging. 

In totaal zijn 9 lessen uitgevoerd, die zijn besproken in het team en nagenoeg zonder 

aanpassingen goedgekeurd. De methode is hierna uitgeprint en aan school overhandigd.  

De volgende stap is  het maken van een vergelijkbare methode voor de onderbouw, waarbij aan 

de doorlopende leerlijn wordt gewerkt. Hieraan wordt in schooljaar 2012-2013 gewerkt.  
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Bijlage 3: Project : “cultuur met je buur” 

 

Aanleiding:  

Binnen onze samenleving is er een ontwikkeling gaande om oog te hebben voor de 

aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Een van de mogelijkheden daarbij is om meer mensen 

door middel van cultuur samen te brengen, met als doel de leefbaarheid te vergroten; de sociale 

cohesie te versterken.  

Mensen hebben een intensieve relatie met hun woonomgeving die hun woonplezier dagelijks 

beïnvloedt.  

In het woongebied van iedereen zijn plekken te vinden die iemand ‘lelijk’ vindt. Het woord ‘lelijk’ 

is een relatief begrip, hoewel er vaak overeenstemming over blijkt te zijn. Wat kunnen we zelf 

doen aan iets dat ons stoort in zijn ‘lelijkheid’? Hoe kan er bewustzijn ontstaan over dit begrip, en 

hoe kunnen we door samenwerking met verschillende partijen een plek verfraaien. Cultuur is wat 

mensen doen en maken, vooral in hun eigen woonomgeving. 

 

• Bij de gemeente Weert en de Provincie Limburg wordt actieve cultuurparticipatie 

gestimuleerd  

• Het centrum management Weert wil de leefbaarheid, veiligheid en het imago van de 

binnenstad  versterken door het uitvoeren van projecten.  

• Bij de wijkraden vindt men ‘ontmoeting’ één van de speerpunten waaraan gewerkt wordt.  

• Brede scholen hebben een bredere taak dan alleen het geven van onderwijs, zij hebben een 

specifieke wijkfunctie: De wijk is het voedingsgebied voor de brede school, is partner en 

betrokken bij het onderwijs en de kinderopvang. Taak voor de school is onder andere om 

kinderen meer te verbinden met hun eigen wijk.  

• Rick heeft als missie: zoveel mogelijk mensen, ook mensen die niet actief met kunst bezig 

zijn, te prikkelen om oog en oor te hebben voor de schoonheid van de wereld om zich heen. 

Rick ziet cultuureducatie als instrument voor de ontwikkeling van de menselijke geest en de 

sociale cohesie in de lokale gemeenschap, als bruggenbouwer tussen culturen en als 

aanjager van de lokale economie 

• De marktplaats Ku+Cu wil kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking brengen 

met alle vormen van kunst en cultuur. 

 

1. Projectbeschrijving: 

 

Doelstelling schoolproject 

Aan het einde van het schoolproject: 

 

• Is bij de kinderen het bewustzijn van de maakbaarheid van de eigen omgeving gegroeid, 

evenals hun begrip van ‘mooi’ en ‘lelijk’ onder leiding van een filosofiedocent voor kinderen. 

• Is door kinderen en wijkbewoners een gesprek op gang gekomen over ‘mooi en lelijk’ en de 

verschillen in opvatting die ieder heeft. Gesprek wordt geleid door filosofiedocent. 
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• Hebben de kinderen van groep 7 van drie (ver)brede scholen in Weert een kunstwerk 

gerealiseerd   voor en door de eigen bewoners, in samenwerking met verschillende 

partners, en onder begeleiding van een kunstenaar. Deze dient zorg te dragen voor de 

inhoudelijke en vaktechnische kwaliteit. 

 

Doelstelling project voor de amateurverenigingen: 

Aan het eind van het project voor amateurverenigingen: 

  

• Hebben verschillende partijen kennis gemaakt met elkaars kunstzinnige kwaliteiten door 

hetzelfde stuk in te studeren en aan het einde van het traject gezamenlijke repetities te 

organiseren. 

• Wordt tijdens de Week voor de Amateurkunst in het openbaar gewerkt aan het kunstwerk, en 

gerepeteerd, hetgeen ook leidt tot nieuwsgierigheid naar de uiteindelijke presentatie. 

• Wordt in het weekend van het Cultureel Lint de onthulling van de lelijke plek op een culturele 

wijze uitgevoerd door alle betrokkenen. Het Cultureel Lint is de Weerter Uitmarkt, de opening 

van het culturele seizoen in Weert. 

 

Relatie met andere projecten: 

Vanuit de Marktplaats Ku+Cu is de cultuurcoach werkzaam op de brede scholen van Weert met 

als doel om voor scholen cultuurprojecten te ontwikkelen, aangepast aan de vraag van de 

scholen, en verbindingen te maken onder andere tussen de school en de wijk. Door dit project zal 

de verbinding tussen school (onderwijs en opvang) en wijk worden verbeterd. Kinderen voelen 

meer betrokkenheid en verbondenheid met de wijk waarin zij wonen en naar school gaan. Zij 

worden op een reflectieve en actieve manier bij de wijk betrokken.  De cultuurcoach werkt als 

coördinator van het schoolproject.  

De coördinator amateurkunst, in dienst bij Rick, werkt als coördinator van de wijkprojecten voor 

amateur- verenigingen. Het ondersteunen van de verenigingen, mogelijkheden tot vernieuwen, 

samenwerking laten zien, is onderdeel van de taak van de coördinator Amateurkunst.   

 

De Marktplaats Ku+Cu heeft, evenals Rick als missie zoveel mogelijk mensen (zowel kinderen als 

volwassenen) in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit project heeft in die zin alles te 

maken met de visie en missie van Rick en van de Marktplaats Ku+Cu.  

 

De Week van de Amateurkunst (WAK) is een landelijk evenement om amateurkunstenaars de 

kans te geven hun kunsten te tonen om op die manier meer betrokkenheid te genereren bij de 

omgeving en participatie te bevorderen. Ook hierbij sluit het project perfect aan. 

 

Afbakening: 

De (ver)brede scholen in drie wijken van Weert vormen de spil van het project. Dit zijn de wijken 

Fatima, Biest en Molenakker.  

Het project is gericht op participatie van kinderen en buurtbewoners. De geografische grenzen 

van de wijk vormen de fysieke begrenzing. In principe kunnen alle wijkbewoners deelnemen mits 
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zij zich verbinden aan het uiteindelijke doel: het uitvoeren van het kunstwerk, of de 

samenwerkende amateurverenigingen. De wijkraden in deze wijken hebben er in samenspraak 

met hun bewoners voor gekozen om het project op de leefbaarheidsagenda te plaatsen van het 

project ‘Mijn straat – jouw straat’, een project van de Gemeente Weert om de leefbaarheid in de 

wijken te verbeteren. Andere wijken kunnen aansluiten bij het project, door het project op de 

leefbaarheidsagenda te plaatsen. 

 

Doel: 

• “lelijke plekken” rondom de brede school in de wijk “mooier” maken door er een kunstwerk 

voor te ontwerpen en dit ook uit te voeren. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de school 

(kinderen van groep 7), bso, verenigingen in de wijk (muziek-, dans-, sport-, enz.), 

ouderengroepen en bewoners van zorgcomplex, wijkbewoners en kunstenaars/docenten. 

• samenwerking op gang te brengen tussen verschillende partijen in een wijk, waardoor de 

leefbaarheid en sociale cohesie wordt vergroot, mensen zich meer in hun wijk thuis voelen 

 

Gebruiker: 

Kinderen hebben een eigen kunstwerk ontworpen, dat een plaats krijgt in de wijk. Daarmee 

hebben zij een eigen plekje in de wijk gekregen dat voor hun betekenisvol is.  

Het resultaat zal voor de wijkbewoners meer woongenot opleveren omdat de woonomgeving is 

verfraaid. Tussen bewoners ontstaat verbondenheid door met elkaar samen te werken aan de 

praktische uitvoering van het plan.  

Tijdens de karavaan zullen amateurverenigingen door hun samenwerking kennis nemen van, en 

plezier beleven aan elkaars inzet en kwaliteiten. Voor de bezoekers/toeschouwers is er een 

plezierige en verrassende presentatie en een waardevolle aanvulling op het professionele aanbod 

in het culturele lint. 

 

Haalbaarheid: 

• Economisch: het project kent veel deelnemers. Een aantal hiervan is betaalde vakmensen; 

een aantal bestaat uit vrijwilligers die binnen amateurverenigingen actief zijn. Subsidie en 

sponsoring zullen voor de vakmensen toereikend moeten zijn. Voor bepaalde onderdelen zal 

bij het bedrijfsleven worden gevraagd om materiele, personele of financiële bijstand.  

• Technisch: de ontwerpen die de kinderen maken zullen op technische haalbaarheid en 

toelaatbaarheid (vergunning?) worden geselecteerd door de jury.  

• Commercieel: van de presentatie van de verenigingen zowel tijdens de karavaan als in het 

kunstwerk zal een wervend effect uitgaan, hetgeen mogelijk tot de toename van het 

ledenaantal bij verenigingen in de wijken kan leiden.  

• Maatschappelijk: verbetering van de woonomgeving komt het algemeen welbevinden ten 

goede, door de samenwerking tussen partijen zal de sociale cohesie sterker worden. Hiervoor 

wordt samenwerking gezocht met het Centrummanagement Weert, en woningcorporatie 

Wonen Weert. 
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• Bronnen: in elke wijk bevinden zich meerdere verenigingen, instellingen, scholen, die door dit 

project de kans krijgen om zich te presenteren aan de omgeving en te zoeken naar 

onderlinge verbindingen. 

De gemeenschappelijke visie op cultuureducatie als middel tot verbetering van de leefbaarheid en 

de professionaliteit van de medewerkers biedt een goede garantie voor kwaliteit.  

 

Risico’s:  

• Bij de deelnemende school kan er minder tijd beschikbaar zijn dan vooraf is ingeschat. 

Alternatief is om de BSO hierbij te betrekken: kinderen na school (verder) laten werken onder 

leiding van de kunstenaar. 

• de bereidheid van de amateurverenigingen om zich als vrijwilliger in te zetten voor de 

karavaan. Belangrijk is het besef bij de verenigingen dat zij er voordeel bij hebben om mee te 

werken: zij krijgen een podium tijdens het culturele lint dat vooral door de professionele 

instellingen wordt gedragen, en ondersteund wordt door bedrijfsleven en 

centrummanagement. 

• Financieel risico: de uitvoering van projecten kan onvoorziene problemen met zich mee 

brengen: moet er fundering worden gestort, moet er verkeer worden omgeleid? Hiervoor al in 

een vroeg stadium de ontwerpen door deskundigen (technisch, milieu, welstand, bouw -en 

woningtoezicht…) laten keuren. 

• Het weer: een karavaan met muziek, zang en dans door de regen… Dit is niet te voorkomen, 

maar er kan rekening mee worden gehouden, door een plan B bij heel slecht weer klaar te 

hebben (denk aan kortere route, minder in open lucht.) 

 

Beschrijving van het project per wijk: 

Er worden twee trajecten naast elkaar georganiseerd, die met elkaar te maken hebben en elkaar 

regelmatig raken.  

 

Stappenplan eerste traject: 

o In de wijk wordt met groep 7 van een (ver)brede school aan het project mee gewerkt 

o Stap 1: o.l.v. vakdocent filosoferen over wat is mooi en wat is lelijk?  

o Stap 2: kinderen gaan de wijk in, maken o.l.v. eigen leerkracht en fotografie docent foto’s van 

lelijke plekken; in de klas worden er 4 groepjes gemaakt. 

o Een multidisciplinair kunstenaar gaat in de school aan het werk, om het proces te begeleiden. 

Er wordt o.l.v. hem/haar een keuze gemaakt voor vier plekken, waarbij de kinderen een 

project bedenken. 

o De kunstenaar stimuleert de creativiteit bij de kinderen, houdt de (praktische en financiële) 

uitvoerbaarheid in de gaten. 

o Stap 3: Een presentatie van de vier plannen: elk plan wordt aan een jury gepresenteerd. Deze 

jury bestaat uit: 

� Een vertegenwoordiger van de gemeente Weert 

� Een vertegenwoordiger van woningcorporatie Wonen Weert 
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� Een aantal kunstenaars in verschillende disciplines om de inhoudelijke kwaliteit en 

praktische haalbaarheid te bewaken: 3D, 2D, taal en muziek  

� De conservator van het gemeentemuseum 

� Een vertegenwoordiger van de wijk/wijkraadslid 

o Stap 4: De kunstenaar verbindt zich aan het gekozen project, om samen met de kinderen een 

kunstwerk te maken voor de plek; hierbij praktisch ondersteund door ouders; wijkbewoners; 

verenigingsleden. 

o Stap 5: tijdens de WAK wordt speciale aandacht aan het project geschonken, onder andere 

door tijdens deze week er in het openbaar aan te werken. 

 

Stappenplan tweede traject: 

o Stap 1: Componist schrijft een ‘lied tegen lelijkheid’, dat voor koor, harmonie, en/of 

dansgezelschap het uitgangspunt is om in te studeren, in samenwerking met elkaar en met 

andere wijk bewoners/instellingen  

o Stap 2: de verschillende groepen repeteren op bepaalde momenten samen voor de uitvoering 

van het stuk 

o Stap 3: tijdens de WAK wordt speciale aandacht aan het project geschonken, onder andere 

door tijdens deze week in het openbaar te repeteren. 

o Stap 4: In het weekend van het Cultureel Lint (begin september) en Burendag sluit dit project 

aan bij de opening van het culturele seizoen, waar de instellingen zich presenteren. De 

karavaan gaat langs de plekken waar een kunstwerk wordt onthuld.  

o Stap 5: van het hele proces wordt een tentoonstelling ingericht in het museum van Weert: de 

Tiendschuur. 

 

Evaluatie: 

Tussentijds: na de informatieronde: minimaal één vereniging moet zich verbinden aan het 

project, minimaal één groep 7 per wijk. 

Aan het einde: evaluatie van zowel het proces als de eindresultaten. 

 

Kwalitatief:  

- Eindresultaten moeten aan een professioneel kwaliteitsniveau voldoen. (indicatoren 

kwaliteitskader Oberon/OC&W): is er 

� kwaliteit/professionaliteit van de educatief medewerkers 

� inhoud/niveau/kwaliteit van het product/educatieve aanbod 

� beleven/ervaren, passie/plezier overdragen 

� aansluiting bij de doelgroepen 

� contact met scholen/andere instellingen 

� leerlingen iets leren (reflectie, kennis/vaardigheden) 

� relatie met de ‘core business’ van de instelling 

� budget/financiën voldoende voor hoge kwaliteit 
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Kwantitatief:  

- aan het einde van het traject wordt bekeken of de aantallen deelnemers consequent hebben 

deelgenomen, en dit voldoet aan de minimum eis van 1 klas, 1 culturele vereniging. 

- via enquête worden zowel de deelnemers die afvielen, als degenen die bleven deelnemen 

gevraagd naar hun mening. 
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Bijlage 4: Nulmeting 7 

 

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door het bureau Kennispraktijk blijkt de deelname aan 

culturele  

 

Culturele activiteiten 

Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs beantwoorden de vraag ‘welke culturele 

activiteiten heb je de afgelopen 12 maanden beoefend? In figuur 19 is te zien dat in het 

voortgezet onderwijs Tekenen en schilderen (49%), een muziekinstrument bespelen (36%), dans 

(31%) en zingen (31%) de meest gegeven antwoorden zijn. Voor het primair onderwijs zijn dat 

Tekenen en schilderen (36%), dans (29%), zingen (25%) en toneel (24%).  

   

 
Figuur 19. Welke culturele activiteiten heb je in de afgelopen 12 maanden beoefend? 

 

In de categorie ‘iets anders, namelijk’ werd in het primair onderwijs vooral 

aangegeven:film/bioscoop (20 maal) knutselen (16 maal) en museumbezoek  (12 maal), in het 

voortgezet onderwijs was dat:  ‘blog bijhouden’, ‘museumbezoek’, ‘spelen in een big band’. 

 

 

 

 

Tabel 34. Lidmaatschap van een culturele vereniging 

 Lid culturele vereniging Geen lid culturele 

vereniging 

                                                           
7
 Onderzoek sport en bewegen/ tussenevaluatie Combinatiefuncties 2012  bureau Kennispraktijk 
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Primair onderwijs 21% (111)  79 % (418) 

Voortgezet onderwijs 31,4% (81) 68,8% (177) 

 

Van de 529 leerlingen in het primair onderwijs zijn er 111 lid van een culturele vereniging (tabel 

34). De meesten hiervan zijn lid van Rick ? (31 keer aangegeven). Daarnaast geven zij aan lid te 

zijn van een culturele vereniging waar zij: (break)dancen (23 keer), zingen (7 keer) of gitaar 

spelen (6 keer). Twee respondenten zijn lid van een harmonieorkest. Van de leerlingen in het 

voortgezet onderwijs is 31,4% (81 respondenten) lid van een culturele vereniging, 68,8% (177 

respondenten) is dat niet. 

 

 
Figuur 20. Redenen voor deelname aan culturele activiteiten 

 

Figuur 20 geeft de redenen weer die leerlingen hebben om deel te nemen aan culturele 

activiteiten. In zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs noemen de leerlingen vooral 

‘het is gewoon leuk om te doen’ (respectievelijk67,3% en 61% van de leerlingen noemt dit als 

reden) , gevolgd door ‘ik leer er nieuwe vaardigheden’ en ‘het is gezellig/je ontmoet andere 

jongenen’. 

 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die niet deelnemen aan culturele activiteiten (n=69) 

noemen daarvoor als voornaamste redenen: ‘andere dingen zijn leuker om te doen’ (44,9%),‘Ik 

ben er niet goed in /ik heb er geen tijd voor’(beide 30,4%), ‘de sfeer staat me niet aan/ mijn 

vrienden doen ook niet aan culturele activiteiten’(beide 10,1%). 8,7% noemt als reden dat het ‘te 

duur’ is. 29% noemt een andere reden, in vrijwel alle gevallen is dat ‘ik vind het saai’. Voortgezet 

onderwijs leerlingen kregen ook de vraag of zij weer zouden willen deelnemen aan culturele 

activiteiten. 69,7% wil dat niet, 8,7% zou dat wel willen en 21,7% weet het niet. 
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Binnenschoolse en naschoolse culturele activiteiten 

 

Tabel 35. Waardering binnenschoolse en naschoolse culturele activiteiten in primair en 

voortgezet onderwijs 

 Helemaal 

niet leuk 

Niet zo 

leuk 

Neutraal Leuk Heel 

erg leuk 

VO: Culturele activiteiten op 

school 

17,4% 11,6% 38,8% 23,2% 8,9% 

VO: CKV-activiteiten 16,5% 8,9% 52,6% 17,7% 4,3% 

PO: Cultuurlessen op school 4% 6,8% 17,8% 50,5% 28% 

PO: Culturele activiteiten 

buiten school 

1,8% 3% 9,7% 54,5% 30,9% 

PO: Culturele activiteiten 

Vakantiepas 

1,4% 5,8% 14,5% 46,4% 31,9% 

 

Tabel 35 geeft de waardering weer van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs over 

(voor voortgezet onderwijs) culturele activiteiten op school en CKV-activiteiten en (voor primair 

onderwijs) cultuurlessen op school (tekenen, schilderen, toneel, etc.), culturele activiteiten buiten 

school en culturele activiteiten met de Vakantiepas. 32,1% van de leerlingen in het voortgezet 

onderwijs beoordeelt culturele activiteiten op school als (heel erg) leuk, 38,8% is neutraal en 

29% vindt ze (helemaal niet) leuk. Over de CKV-activiteiten is 52,6% neutraal. 

Basisschoolleerlingen zijn wat positiever over culturele activiteiten: zowel de cultuurlessen op 

school, als de culturele activiteiten buiten de school, en de culturele activiteiten van de 

Vakantiepas vindt ruim 70% leuk of heel erg leuk. 

 

Op de vraag van wie basisschoolleerlingen cultuurlessen (tekenen, schilderen, toneel enzovoorts) 

krijgen, geeft 33,6% aan dat dat is van iemand die hierin speciaal les komt geven. 31,2% van de 

leerlingen uit het primair onderwijs heeft wel eens deel genomen aan culturele activiteiten buiten 

school. 68,8% heeft dat niet. 
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Bijlage 5: ambitiesniveaus voor Brede scholen  

Brede Scholen kunnen van elkaar verschillen in mate van (gewenste) samenwerking en fase van 

ontwikkeling. NJI en Sardes onderscheiden vier inhoudelijke ambitieniveaus voor Brede School, 

gaande van 'back to back' via 'face to face' en 'hand in hand' naar 'cheek to cheek'.  

Deze niveaus verschillen onderling op vlak van meer of minder samenwerking. Hoe hoger je 

ambitie, hoe meer je met elkaar doet en uitdenkt. Het gaat hier niet enkel om samenwerking en 

afstemming op niveau van organisaties maar ook over al of niet samen doelen bepalen en 

inhoudelijke activiteiten ontwikkelen. Een kort overzicht: 

Niveau 0: Back to back: gezamenlijke huisvesting 

Dit niveau houdt een soort ‘verzamelgebouw’ in waarin verschillende partners te vinden zijn, 

maar er worden geen gezamenlijke activiteiten ingericht, de partners doen niets met elkaar. 

Niveau 1: Face to face: eigen activiteiten van elke partner 

In dit niveau delen de partners een gebouw of werken ze samen in een netwerk. De partners 

organiseren eigen activiteiten en de afstemming op elkaar is voornamelijk logistiek. Gezamenlijke 

activiteiten zijn meestal eenmalig (bijvoorbeeld een buurtfeest). Inhoudelijk is er geen 

samenwerking, wel worden eventueel de deelnemersaantallen bijgehouden. Het kan zijn dat een 

coördinator de leiding heeft voor de organisatie en de planning van de activiteiten. 

Niveau 2: Hand in hand: ontwikkelingsdoelen: overdracht en afstemming van 

activiteiten 

Bredeschoolpartners in dit niveau organiseren in een gemeenschappelijk gebouw of netwerk 

activiteiten (die eventueel ook tijdens de schooltijd kunnen plaatsvinden). Iedere partner heeft 

eigen ontwikkelingsdoelen, maar de activiteiten en doelen worden wel op elkaar afgestemd. Er is 

daarbij ook aandacht voor inhoudelijke linken tussen de activiteiten van de verschillende partners 

en onderlinge overdracht. De ontwikkelingsdoelen worden geëvalueerd en de activiteiten worden 

indien nodig inhoudelijk bijgestuurd. De afstemming op elkaar wordt duidelijk geleid. 

Niveau 3: Cheek to cheek :doorgaande lijn: samen leren en ontwikkelen 

Dit niveau bevat dezelfde elementen als niveau 2 maar het gaat verder. De brede school-partners 

formuleren samen ontwikkelingsdoelen, het soort activiteiten en formuleren wat de meerwaarde 

van de samenwerking voor de verschillende partners is. Daaruit wordt er een gemeenschappelijke 

programmering en ontwikkelingslijn opgesteld. Hierin worden de activiteiten niet enkel 

aaneengeschakeld maar komen de partners ook tot gezamenlijke activiteiten in een doorgaande 

lijn, leren ze van elkaar, zoeken ze naar overeenkomsten en verschillen. 
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Deze indeling in ambitieniveaus kan helpen om: 

• een zicht te krijgen op de aard van je eigen samenwerking en of die overeenstemt met wat je 

nastreeft,  

• een zicht te krijgen op de ontwikkelingsfase van je bredeschoolwerking en mogelijkheden tot 

evolueren  

In ‘Cultuureducatie in de brede school. Handreikingen en praktijkervaringen’ vind je Scenario’s 

brede school en cultuureducatie en een Stappenplan brede school en cultuureducatie. Beide 

maken gebruik van de ambitieniveaus, zie www.cultuurplein.nl.  

• de ondersteuningsbehoeften van je bredeschoolwerking te bepalen. Dit laatste kan ook op 

meer beleidsmatig niveau of in samenwerking daarmee. 

Bij niveau 0 en niveau 1 kan de focus van de ondersteuning vooral bij bouwen en beheer 

liggen. Bij niveau 2 kan de ondersteuning de vorm aannemen van bijvoorbeeld 

professionalisering van de medewerkers en hulp bij de coördinatie. Bij niveau 3 is er veeleer 

behoefte aan ruimte om te experimenteren en innovatiegelden.  

 



 

Eerste Impuls van Combinatiefuncties in Sportief Weert 

 

 

 

 

 

- Onderzoek sport en bewegen/ tussenevaluatie Combinatiefuncties 2012  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Titel 

Eerste Impuls van Combinatiefuncties in Sportief Weert 

Onderzoek sport en bewegen/ tussenevaluatie Combinatiefuncties 2012 

 

Rapportage 

Drs. Alien van der Sluis  

Drs. Eralt Boers 

Jarno Hilhorst, MSc 

 

Een rapportage van Kennispraktijk (www.kennispraktijk.nl). Kennispraktijk adviseert bedrijven, overheden en 

instellingen die zich bezighouden met sport & bewegen, onderwijs en gezondheid. 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Weert/ Punt Welzijn 

 

Met dank aan… 

De gemeente Weert, Punt Welzijn, Marktplaats Ku+Cu, combinatiefunctionarissen, scholen en 

sportverenigingen voor de prettige samenwerking en het verstrekken van de gewenste informatie. 

 

 

© 2012 



Pagina - 3 - 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding ........................................................................................................................................................ 5 

 

2. Combinatiefunctionarissen in de gemeente Weert ........................................................................................ 7 

 

3. Opzet van de monitor ................................................................................................................................. 11 

 

4. Doelgebied Sport ........................................................................................................................................ 17 

 

5. School en sport - primair onderwijs ............................................................................................................. 31 

 

6. School en sport - voortgezet onderwijs ........................................................................................................ 49 

 

7. School en cultuur ........................................................................................................................................ 59 

 

8. Welzijn en integratie ................................................................................................................................... 65 

 

9. Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................................................... 67 

  



Pagina - 4 - 

 

  



Pagina - 5 - 

 

1. Inleiding 

 

De Brede impuls combinatiefuncties (Impuls) is een landelijke beleidsmaatregel die beoogt om structureel 

2.900 fte aan combinatiefuncties/ buurtsportcoaches aan te stellen. Ook in de gemeente Weert zijn in de 

afgelopen jaren combinatiefunctionarissen aangesteld. Medio 2012 zijn er 6,7 fte op het snijvlak van school & 

sport aangesteld verdeeld over 15 personen en 0,8 fte op het snijvlak van school & cultuur. De ambitie van de 

gemeente Weert is om dit uit te bouwen naar structureel 9,3 fte combinatiefunctionarissen/ 

buurtsportcoaches in 2016. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één 

werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Dit moet 

leiden tot het verrijken en beter afstemmen van het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en 

cultuuraanbod.  

 

De Rijksoverheid heeft met de inzet van combinatiefuncties de volgende doelstellingen voor ogen: 

1. Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het 

voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. 

2. Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de 

inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 

3. Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. 

4. Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en 

het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

 

Het College van de gemeente Weert onderschrijft deze doelstellingen en heeft de inhoudelijke uitgangspunten 

en onderbouwing vastgelegd in de notitie ‘Let’s move 2011 en verder’. Afspraken over het aanstellen van 

combinatiefunctionarissen en het bijbehorende takenpakket zijn vastgelegd in convenanten met de 

uitvoerende partnerorganisaties. Om na te gaan welke opbrengsten de inzet van combinatiefuncties heeft 

gehad en hoe succesvolle initiatieven structureel kunnen worden voortgezet, hecht de gemeente Weert veel 

waarde aan zorgvuldige monitoring. 

De gemeente Weert heeft Kennispraktijk – voor Sport, Onderwijs & Gezondheid (Kennispraktijk) gevraagd 

inzicht te geven in de inzet van combinatiefuncties in de gemeente Weert. Het doel van de monitor is om zicht 

te geven op de voortgang en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen in Weert, gekoppeld aan 

eerder onderzoek en de gestelde doelen. Na deze tussenevaluatie vindt in 2014 een eindevaluatie plaats. Zo 

moet kunnen worden bepaald of en op welke wijze de inzet van combinatiefunctionarissen wordt 

gecontinueerd na 1 september 2014.   

 

Leeswijzer 

De inzet van combinatiefunctionarissen verschilt in iedere gemeente en keuzes worden gemaakt die optimaal 

passen bij de eigen lokale situatie. Daarom is in hoofdstuk 2 een kort beeld geschetst van welke 
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combinatiefunctionarissen in Weert momenteel actief zijn. Belangrijk in dit hoofdstuk is ook het samengestelde 

overzicht van beoogde doelstellingen en resultaten. De geclusterde doelgebieden vormen de basis voor de 

opbouw van de resultatenhoofdstukken 4 (sport), 5 en 6 (school en sport), 7 (cultuur) en 8 (welzijn en 

integratie). Daarvoor is in hoofdstuk 3 nog de opzet van de monitor uitgewerkt. Het schema in dat hoofdstuk 

met meetniveaus komt ook terug in de opbouw van de navolgende hoofdstukken. In de paragrafen van de 

hoofdstukken worden resultaten opgedeeld in procesmatige resultaten (throughput), gerealiseerde activiteiten 

(output) en effecten (outcome). In hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken en zijn enkele aanbevelingen 

geformuleerd. Zo is er veel informatie verzameld en gebundeld over de inzet van combinatiefunctionarissen in 

Weert, wat aanknopingspunten biedt voor het (nog) effectiever inzetten van de combinatiefunctionarissen en 

de eindevaluatie in 2014.  
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2. Combinatiefunctionarissen in de gemeente Weert 

 

De gemeente Weert heeft volgens de afspraken met het Rijk de combinatiefuncties gerealiseerd verdeeld over 

zestien personen. In onderstaande tabel zijn de verschillende functies weergegeven. 

 

Medewerker: Functie 

Wendy van Someren  Teamleider Let's Move  

Niels Peulen  CF Sport/coördinator  

Debbie Wismans CF b.o. het Dal / St. Jozef /cf. natte sporten 

Chantal Hakkel CF b.o. Uitkijktoren / Nassauhof / Kameleon 

Miriam Seerden CF b.o. Odaschool 

Laura Neele  CF b.o. Montessori / Kameleon 

Alex Weghs Vakleerkracht b.o. Aan de bron 

Shurell Wilson CF Voetbal 

Ben Wiermans CF Hockey 

Desirée Nouwen CF Volleybal 

Ted Altena  CF Atletiek  

Lamont Randolph CF Basketbal 

Ria Vestjens CF Phillips van Horne 

Lud de Jager CF Phillips van Horne 

Tjeu Bongers CF het Kwadrant 

Johannie van Tuel CF Cultuurcoach - b.o. Aan de Bron, Montessori, Uitkijktoren, Brede 

School Moesel, Markeent, Kameleon 

 

De inhoudelijke uitgangspunten en onderbouwing voor de werkzaamheden van de vijftien  combinatie-

functionarissen op het snijvlak van school & sport zijn vastgelegd in de notitie ‘Let’s move 2011 en verder’. 

Daarnaast zijn afspraken gemaakt in convenanten met de uitvoerende partnerorganisaties. Wat betreft de 

cultuurcoach en de marktplaats Ku+Cu is een evaluatie 2010-2012 en een programma 2012-2014 beschikbaar.  

 

2.1 Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur rondom de combinatiefunctionarissen kan als volgt worden omschreven. De gemeente 

heeft een duidelijke regiefunctie. Vanuit de gemeente vindt de algemene communicatie naar alle partners 

plaats. Het formele en informele werkgeverschap ligt niet bij de gemeente, maar bij de verschillende 

samenwerkingspartners zoals PUNT welzijn (die veelal het dienstverband via Sportservice Noord-Brabant 

regelt), scholen voortgezet onderwijs, Rick, Stichting Basketbal Promotie Limburg en basisschool Aan de Bron. 

Afspraken rondom het werkgeverschap staan opgenomen in de convenanten die zijn gesloten met de 

afzonderlijke partners. 
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Verschillende combinatiefunctionarissen werken vanuit beweegteams. Een beweegteam is een groep mensen, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de instellingen, die samenwerken om de doelstellingen van de 

Impulsregeling te realiseren. Een beweegteam is verbonden aan een (ver-)brede school of gebied, bijvoorbeeld 

Centrum (rondom Aan de Bron), Noord (rondom sportpark Boshoven) en Zuid (rondom sportpark St. Theunis). 

De combinatiefunctionarissen initiëren en coördineren vanuit PUNT Welzijn de samenwerking in de 

beweegteams. 

 

2.2 Projecten en activiteiten 

In de gemeente Weert vinden vooral vanuit ‘Let’s move 2011 en verder’ verschillende projecten en activiteiten 

plaats op meerdere plekken in de gemeente. Het overzicht in deze paragraaf schetst een globaal beeld in welke 

sectoren wat wordt georganiseerd.  

 

Basisonderwijs 

De combinatiefunctionarissen richten zich binnen het basisonderwijs vooral op het verzorgen van 

bewegingsonderwijs, sportspecifieke gastlessen op school en het uitvoeren van naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten, clinics en kennismakingscursussen. Daarnaast zijn er voor de basisschoolleerlingen veel 

verschillende incidentele, maar ook terugkerende activiteiten georganiseerd, zoals de Kids Sport Club, de Dag 

voor de Sport, Urban Sports Tour, Sport na School en de straatspeeldag. Ook hebben enkele 

combinatiefunctionarissen zich gericht op het bij elkaar brengen van scholen, naschoolse opvang en 

sportverenigingen om zo een sportaanbod te creëren. 

 

Voortgezet onderwijs 

Binnen het voortgezet onderwijs worden combinatiefunctionarissen ingezet voor de coördinatie en uitvoering 

van Sportline, Whoznext en alle sportlessen die tijdens en na schooltijd door verschillende sportaanbieders 

worden aangeboden. Daarnaast hebben zij de verantwoordelijkheid voor het coördineren van 

kaderopleidingen, de begeleiding van maatschappelijke stages en fungeren zij als verbinder met andere 

organisaties en sportaanbieders. 

 

Sportverenigingen 

Uitgangspunt is meestal dat een derde van de beschikbare uren wordt ingezet voor verenigingsuren, een derde 

wordt ingezet voor sportpromotie en een derde is voor organisatie, netwerkopbouw en overige taken. De 

meeste functionarissen ondersteunen sportverenigingen bij het ontwikkelen en aanbieden van 

activiteitenaanbod in de vorm van clinics, sportdagen, toernooien en kennismakingslessen op en rond scholen. 

Daarnaast richten enkele functionarissen zich op het ondersteunen van de vereniging bij bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van blessurepreventiebeleid en het aansturen en begeleiden van trainers. 
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Cultuur 

Via het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) is een combinatiefunctionaris (cultuurcoach) 

aangesteld, die zich vanuit de marktplaats Ku+Cu richt op het organiseren en uitvoeren van cultuureducatief 

aanbod op brede scholen en zich richt op samenwerking. Samenwerking zowel met de partners in zes brede 

scholen, als daarbuiten met uiteenlopende andere organisaties in de kunst- en cultuursector in Weert.  

 

2.3 Doelstellingen 

Hieronder is een overzicht samengesteld van de doelstellingen en resultaten die de gemeente Weert en haar 

partners nastreven met de inzet van combinatiefunctionarissen. Hierbij zijn bestaande 

doelstellingen/resultaten (vooral uit beleidplan Let’s move en convenanten) gecombineerd weergegeven en 

geclusterd in vier doelgebieden.  

 

Doelgebied Doelen 

Sport  Versterken van sportverenigingen in hun maatschappelijke functie 

 Verhogen van de sportparticipatie 

 Verbeteren van de pedagogisch/didactische kwaliteit van aanbod 

sportverenigingen 

School en sport  Verhogen van aantal jeugdigen dat voldoet aan NNGB 

 Uitbreiden aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in het PO 

en VO 

 Stimuleren dagelijks sportaanbod op scholen 

 Samenwerking tussen organisaties organiseren 

 Het verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs 

 Het ontwikkelen van een doorlopende lijn van binnenschoolse naar 

buitenschoolse sportactiviteiten 

 Het aanbieden van meer naschoolse sport- en beweegactiviteiten 

(cultuur): 

 [Urban Sport Tour, KidsSportclub, Sport4all, Sport Na School (o.a. 

atletiek,basketbal, hockey, judo, turnen, tennis en volleybal) = PO, 

Easysportcard, Sportline = VO, Whoznext = VO, ServiClub, Vakantiepas, 

Sportactiviteitenboekje (Cultuur: CKV-pas = VO)] 

 Stimuleren van jongeren om een Maatschappelijke Stage in de sport te 

doen (MAS) 

School en cultuur  Bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met kunst- en cultuurvormen 

 Vraaggericht cultuuraanbod op scholen 

 Kunsteducatief aanbod op de scholen 

 Samenwerking in de brede school op cultuur 
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 Samenwerking binnen- en buitenschoolse organisaties op cultuur 

Welzijn en integratie  Het vergroten van de weerbaarheid van jongeren 

 Het bevorderen van de integratie van allochtone jongeren 
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3. Opzet van de monitor 

 

In paragraaf 3.1 wordt kort ingegaan op enkele algemene uitgangspunten van het monitoren van de inzet van 

Combinatiefuncties. Vervolgens wordt in 3.2 beschreven hoe de inzet van verschillende meetmethoden heeft 

geleid tot vier informatie-stromen, aan de hand waarvan de resultatenhoofdstukken zijn uitgewerkt.  

 

3.1 Wat is monitoren? 

Landelijk wordt sinds 2008 geregistreerd hoe het aantal fte aan combinatiefuncties zich ontwikkelt en er wordt 

een landelijke outcome monitoring uitgevoerd. Toch bestaat er nog onvoldoende zicht op de (neven)effecten 

van de Impuls op lokaal niveau. Worden de doelstellingen, zoals geformuleerd door beleidsmakers, ook lokaal 

gehaald? En misschien nog belangrijker: in hoeverre kunnen deze (neven)effecten ook worden toegeschreven 

aan het ingezette beleid (namelijk het aanstellen van combinatiefunctionarissen). Hierover kan vaak weinig  

worden gezegd indien het onderzoek zich louter richt op output en outcome metingen. Zo is er weinig 

duidelijkheid over de omstandigheden waaronder deze effecten al dan niet optreden. Wil evaluatieonderzoek 

ook conclusies op dit punt kunnen betrekken, dan vergt dit een aanpak waarbij systematisch aandacht wordt 

geschonken aan de (lokale) uitvoeringscontext en het implementatieproces.  

 

Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen moet op alle vier onderdelen uit onderstaande figuur (figuur 1) 

voldoende zicht zijn: 

 

 

Figuur 1. model voor beleidsevaluatie 

 

INPUT 

•Middelen: 

•Geld 

•Mensuren 

THROUGHPUT 

•Proces: 

•Samenwerking 

•Besluitvorming 

OUTPUT 

•Prestaties: 

•Activiteiten 

•Deelnemers 

OUTCOME 

•Effecten: 

•Beweeggedrag 

•Gezondheid  

Doelmatigheid van beleid: Kosteneffectiviteit 

Doelmatigheid van bedrijfsvoering 

Efficiëntie 

Doeltreffendheid 
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1. Input: bijv. hoeveel fte combinatiefuncties is met welke taken aangesteld, welke materialen gebruiken 

zij, hebben ze activiteitenbudget? 

2. Throughput: bijv. is er een projectplan, is dit uitgevoerd zoals beoogd, hoe werken organisaties samen, 

hoe verloopt de communicatie? 

3. Output: bijv. hoeveel knelpunten van verenigingen zijn aangepakt, hoeveel kinderen hebben aan het 

sportaanbod meegedaan, was men tevreden? 

4. Outcome: zijn verenigingen sterker geworden, zijn de kinderen gezonder geworden, is het aantal 

kinderen dat voldoende en kwalitatief goed beweegt toegenomen? 

 

In veel gevallen wordt onderzoek naar de werking van beleidsmaatregelen gericht op outcome en output. Vaak 

gebaseerd op strikt wetenschappelijke methodologische eisen, wordt geprobeerd zoveel mogelijk 

contextvariabelen uit te schakelen om op die manier aan te kunnen geven welke effecten bepaalde 

sportprogramma’s hebben. Vanuit een strikt wetenschappelijk perspectief is dat begrijpelijk. Maar in de 

complexe en weerbarstige praktijk van beleidsuitvoering zijn deze contextfactoren juist wezenlijk. Als bij 

bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van een sportstimuleringsprogramma alleen maar naar effectmaten 

(bijv. het aantal nieuwe leden van een sportvereniging, of meer sportende kinderen) wordt gekeken, dan 

kunnen maar beperkt conclusies over het sportprogramma worden getrokken. De wijze waarop het 

programma is georganiseerd, de inhoud van de activiteiten, hoe erover is gecommuniceerd, het enthousiasme 

waamee sportverenigingen er aan hebben gewerkt, de kosten voor de deelnemers, zijn allemaal belangrijke 

procesmatige factoren voor het al dan niet optreden van effecten. Het gaat er dus niet alleen om te 

onderzoeken welke effecten een programma heeft, maar vooral ook onder welke omstandigheden deze 

effecten wel dan niet optreden. 

 

3.2 Gehanteerde meetmethoden 

 

Bij de monitoring Combinatiefuncties in Weert is zoveel mogelijk aangesloten bij bovenstaande uitgangspunten 

van monitoring en bij de beoogde doelen en resultaten van de combinatiefunctionarissen in Weert (hoofdstuk 

2). De uitgevoerde evaluatie van opbrengsten in de gemeente Weert is een combinatie van 

onderzoeksmethoden, waarbij een koppeling van verschillende soorten gegevens wordt gemaakt. 

Convenanten, uitgevoerde registraties en evaluaties door de combinatiefunctionarissen en partnerorganisaties 

zelf zijn via Punt Welzijn verzameld en gekoppeld aan drie extra onderzoeksmethoden: 

 Evaluatiegesprekken combinatiefuncties (Stefan Smorenberg, stagiair NHTV namens Rabobank) 

 Online vragenlijsten sportgedrag en –beleving jeugd (Kennispraktijk) 

 Online vragenlijst combinatiefuncties sportverenigingen (Kennispraktijk) 

 

De drie extra methoden zijn in de periode mei-september 2012 ingezet om een completer beeld te geven van 

de inzet van combinatiefunctionarissen in Weert. Het doel van de monitor is zo om zicht te geven op de 
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voortgang en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen in Weert, gekoppeld aan eerder onderzoek 

en de gestelde doelen. Zo moet kunnen worden bepaald of en op welke wijze de inzet van 

combinatiefunctionarissen wordt gecontinueerd. 

 

Hieronder worden de vier genoemde informatiestromen kort toegelicht met een schets van wat er momenteel 

wel en nog niet mee kan worden bepaald.  

 

1. Convenanten, registraties en evaluaties 

Kennispraktijk heeft van de gemeente Weert verschillende convenanten, registraties en evaluaties ontvangen. 

De convenanten geven een globaal beeld van de taken en werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen 

en afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken instellingen en de gemeente Weert. Uit de registraties en 

evaluaties wordt duidelijk hoeveel activiteiten zijn georganiseerd en hoeveel deelnemers bij de activiteit 

aanwezig waren. De evaluaties geven weinig tot geen informatie over de outcome (effecten van de inzet van 

de combinatiefunctionarissen) en gaan beperkt in op de ervaringen van en met de betrokken maatschappelijke 

organisaties of hoe de jeugd de activiteiten heeft ervaren.  

 

Over het algemeen is er beperkt aandacht voor systematische reflectie op de gang van zaken (evaluatiecyclus) 

en valt vooral op dat op veel verschillende manieren wordt geëvalueerd en geregistreerd. Door de coördinatie 

vanuit PUNT Welzijn lijkt hier iets meer lijn in te komen.  

 

Om betere uitspraken te kunnen doen over effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen is 

Kennispraktijk ingeschakeld en zijn aanvullende instrumenten ingezet, waaronder vragenlijsten gericht op 

verengingen, leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 

 

2. Evaluatiegesprekken combinatiefuncties 

In de periode mei-juni 2012 zijn door Stefan Smorenberg (stagiair Rabobank vanuit opleiding NHTV) interviews 

afgenomen bij combinatiefunctionarissen uit de gemeente Weert. In totaal zijn negen interviews afgenomen 

met de verschillende combinatiefunctionarissen, waarvan vier interviews met de combinatiefunctionarissen 

voor het onderwijs en vijf interviews met de combinatiefunctionarissen voor verenigingen. Kennispraktijk heeft 

een samenvatting en een letterlijke uitwerking van alle interviews ontvangen. De interviews leveren 

waardevolle informatie op, ondanks dat er niet altijd optimaal is doorgevraagd naar de achtergronden van de 

ervaren effecten van hun inzet. Ze geven een waardevol en goed beeld van de wijze waarop de betreffende 

combinatiefunctionarissen hun activiteiten uitvoeren, de tevredenheid hierover, welke successen zij ervaren en 

waar knelpunten/verbeterpunten liggen. Ook gaan de interviews kort in op de betrokkenheid van partners en 

de rol van de Rabobank. 
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3. Online vragenlijsten sportgedrag en –beleving 

Er is een online vragenlijst is uitgezet onder de leerlingen in het primair onderwijs in de gemeente Weert. 529 

leerlingen vulden de vragenlijst uiteindelijk volledig in. De medewerking van de scholen in de meetperiode viel 

in eerste instantie tegen, vaak ondanks toegezegde medewerking. Daarom is de online vragenlijst in tweede 

instantie ook nog nog bij een aantal scholen schriftelijk uitgezet (oktober-november 2012). Iets meer jongens 

(51 %) dan meisjes (49%) hebben de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit het 

primair onderwijs is 10,3 jaar, de jongste is 7 en de oudste respondent is 14 jaar. De meeste respondenten zijn 

geboren in Nederland (96%), en datzelfde geldt voor de meeste ouders (ongeveer 80%).  

 

Tabel 1 geeft de scholen weer waarvan de respondenten afkomstig zijn, in percentage van het totaal en in 

aantal. De meeste respondenten zijn afkomstig van de Odaschool en Aan de Bron, gevolgd door De Uitkijktoren 

en De Firtel. Eén leerling van de Graswinkel en één leerling van de Zevensprong heeft de vragenlijst ingevuld. 

 

Tabel 1. Scholen en percentage (aantal) respondenten 

School Percentage (aantal) 

Aan de Bron 21,6% (114) 

Het Dal 4,9% (26) 

De Duizendpoot 7,6% (40) 

De Graswinkel 0,2% (1) 

De Firtel 9,3% (49) 

Molenakker 16,8% (89) 

Odaschool 26,1% (138) 

De Uitkijktoren 13,0% (69) 

De Zevensprong 0,2% (1) 

 

Een respons van ongeveer 375 bij een willekeurige steekproef is genoeg voor uitspraken met een 

betrouwbaarheidspercentage van 95% en foutenmarge van 5%. Omdat de kinderen in schoolklassen en 

scholen zitten is de respons niet helemaal willekeurig, maar met het aantal van 529 verdeeld over de 

verschillende scholen kan gesteld worden dat het onderzoek betrouwbare resultaten oplevert over de 

basisschooljeugd. Er is ook voldoende diversiteit in ligging van de scholen en scholen die wel/ niet betrokken 

zijn bij gemeentelijke sportstimuleringsprojecten.  

 

In het voortgezet onderwijs is de vragenlijst ingevuld door 327 leerlingen. Hoewel alle drie reguliere scholen 

een deel van de respons voor hun rekening hebben genomen viel de respons tegen. De resultaten geven een 

bruikbare indicatie, maar zijn niet optimaal representatief voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs in 

Weert. Meer meisjes (55%) dan jongens (45%) hebben de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde leeftijd was hier 

14,1, waarbij de jongste respondent twaalf was, en de oudste achttien jaar. Ook hier zijn de meeste leerlingen 

geboren in Nederland (92%), evenals hun ouders (ongeveer 84%).  
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Figuur 2 geeft het onderwijsniveau van de respondenten weer. 37% van de respondenten zit op het VMBO 

basis of kader, 10% op het VMBO theoretisch leerkader. 25% van de leerlingen zit op de Havo en 28% op het 

VWO.  

 

Figuur 2. Onderwijsniveau respondenten 

 

Tabel 2 geeft de scholen weer waarvan de respondenten afkomstig zijn. Het grootste aantal respondenten 

(78.9%) is afkomstig van scholengemeenschap Philips ’t Horne, gevolgd door Het Kwadrant en het College. 

Twee respondenten van het VSO vulden de vragenlijst in. 

 

Tabel 2. Scholen en percentage (aantal) respondenten 

School Percentage (aantal) 

Philips van ‘t Horne 78,9% (258) 

Het College 8,3% (27) 

Het Kwadrant 12,2% (40) 

VSO 0,6% (2) 

 

De resultaten van de online vragenlijsten geven een indicatie van enkele outcome-indicatoren, zoals sport- en 

beweeggedrag. Deze cijfers zijn ook goed te vergelijken met landelijke gegevens. Ook geven de resultaten 

inzicht in de ervaringen van jongeren met sport en bewegen en de motieven waarom zij al dan niet aan sport 

doen. Opgemerkt moet worden dat de representativiteit niet optimaal is door de beperkte respons. Ook moet 

met enige voorzichtigheid gekeken worden naar de relatie tussen de inzet van de combinatiefunctionarissen en 

de effecten op het sport- en beweeggedrag van jongeren. 

 

4. Online vragenlijst sportverenigingen 

In de periode augustus-september 2012 is een korte online vragenlijst uitgezet onder sportverenigingen in de 

gemeente Weert. Middels de vragenlijst is de aard en mate van betrokkenheid van de 

combinatiefunctionarissen bij de verenigingen in kaart gebracht. De vragenlijst is door 34 van de 61 benaderde 

verenigingen ingevuld, wat neerkomt op een responspercentage van 55,7%. Van de 34 verenigingen geven tien 

37% 
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28% 

Onderwijsniveau 

VMBO basis of kader (vmbo-lwoo,
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verenigingen aan dat er momenteel geen combinatiefunctionaris betrokken is omdat ‘ze niet op de hoogte 

waren van een mogelijke inzet’, vijftien verenigingen hebben misschien interesse in de inzet van een 

combinatiefunctionaris en acht verenigingen geven aan dat een combinatiefunctionaris ‘misschien’ zelf kan 

gaan zorgen voor 60% financiering vanaf 2014, waarna door de gemeente wordt gestreefd. 

 

De resultaten geven een beeld van de outcome die door de sportverenigingen wordt ervaren. Met andere 

woorden, zij geven aan in hoeverre zij ervaren dat de inzet van de combinatiefunctionarissen het gewenste 

effect heeft gehad. Wel moet worden opgemerkt dat het aantal verenigingen waar een combinatiefunctionaris 

bij betrokken is, beperkt is, waardoor de resultaten niet zozeer het beeld is van alle verenigingen.  

 

Met behulp van deze vier informatiestromen is Kennispraktijk nagegaan in hoeverre de 

combinatiefunctionarissen bijdragen aan de beoogde resultaten en doelstellingen (in 2.1). Ondanks specifieke 

beperkingen is er bij deze eerste tussenevaluatie al veel informatie voorhanden. In de volgende hoofdstukken 

zijn de resultaten per doelgebied uitgewerkt. Per doelgebied zijn paragrafen uitgewerkt gekoppeld aan de vier 

meetniveau’s uit figuur 1. Zo wordt systematisch per doelgebied en meetniveau een beeld gegeven van 

voortgang en opbrengsten van de inzet van combinatiefunctionarissen.  
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4. Doelgebied Sport  

 

Het doelgebied Sport richt zich op het versterken van sportverenigingen en het verhogen van de 

sportparticipatie onder jeugd en jongeren. Binnen het doelgebied zijn drie doelstellingen geformuleerd: 

1. Versterken van sportverenigingen in hun maatschappelijke functie 

2. Verbeteren van de pedagogisch/didactische kwaliteit van aanbod sportverenigingen 

3. Verhogen van de sportparticipatie 

 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van het model van beleidsevaluatie (figuur 1) verschillende facetten 

besproken die invloed hebben op het al dan niet realiseren van bovenstaande doelstellingen. Daarnaast wordt 

gekeken in hoeverre de doelstellingen ook daadwerkelijk zijn bereikt. 

 

4.1 Input - Welke functionarissen zijn waar actief? 

Binnen het doelgebied Sport zijn zes combinatiefunctionarissen actief in verschillende functies. Bij vijf 

verenigingen is sprake van een convenant met de gemeente Weert in de volgende takken van sport: Voetbal, 

Hockey, Volleybal, Atletiek, Basketbal. Deze combinatiefunctionarissen werken vanuit hun sportvereniging aan 

enerzijds doelen van de vereniging en anderzijds geven zij sportclinics op scholen. Zes sportverenigingen 

hebben via de online vragenlijst aangegeven dat ze betrokken zijn geweest bij een combinatiefunctionaris. Drie 

van deze verenigingen zijn sportverenigingen met een eigen combinatiefunctionaris, zie ook tabel 3. 

Betrokkenheid bij een combinatiefunctionaris was er in drie gevallen vanaf 2011. Bij twee verenigingen is een 

combinatiefunctionaris betrokken sinds 2010 en bij één sinds 2009. Bij de drie verenigingen met een convenant 

is de combinatiefunctionaris wekelijks betrokken. Respectievelijk ging het bij deze verenigingen om zeven uur, 

twintig uur en tachtig uur per maand. Onderstaande tabel geeft de betrokkenheid van de 

combinatiefunctionarissen weer. 

 

Tabel 3. Betrokkenheid combinatiefunctionarissen per vereniging met en zonder convenant 

Vereniging Combinatiefunctionaris 

betrokken sinds 

Frequentie 

betrokkenheid 

Aantal uren per maand 

Convenantvereniging 1 2011 Wekelijks 20 

Convenantvereniging 2 2011 Wekelijks 80 

Convenantvereniging 3 2010 Wekelijks 7  

Overige vereniging 1 2009 Één keer 1 

Overige vereniging 2 2010 Twee keer 1 

Overige vereniging 3* 2011 ‘Te weinig’ 0 

* Oorspronkelijk convenantvereniging, inmiddels niet meer.  
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De meeste functionarissen die zich richten op dit doelgebied ondersteunen sportverenigingen bij het 

ontwikkelen en aanbieden van activiteitenaanbod in de vorm van clinics, sportdagen, toernooien en 

kennismakingslessen op scholen. Daarnaast richten enkele functionarissen zich op het ondersteunen van de 

vereniging bij de ontwikkeling van blessurepreventiebeleid en het aansturen en begeleiden van trainers. 

 

De combinatiefunctionarissen vinden zelf dat ze erg betrokken zijn bij de verenigingen en scholen. Ze maken 

vaak meer uren dan in hun contract staat omschreven. Zo geeft een combinatiefunctionaris aan op de vraag 

hoe hij zijn eigen betrokkenheid vindt:  

 

“Mijn betrokkenheid is te groot, vraag mijn vrouw maar! Dit geeft al genoeg aan, ik heb een contract voor 20 

uur in week, maar er zijn dagen dat ik op dinsdagavond in de spiegel kijk en dan zitten er al 32 uur op en dan 

zou je eigenlijk al niks meer kunnen doen. Dit werkt natuurlijk ook niet, er zit dus ook een heel stuk vrijwillige 

arbeid in, zal ik maar zeggen, je kunt niet ieder uurtje declareren.” 

 

4.1 Throughput - Hoe verloopt het proces binnen dit doelgebied? 

Als gekeken wordt naar de wijze waarop het proces van samenwerking in de gemeente Weert verloopt, dan 

wordt vooral gekeken naar de betrokkenheid van verschillende partijen en actoren, de wijze waarop met elkaar 

wordt gecommuniceerd en de tevredenheid over deze aspecten. Ook de taken en werkzaamheden van de 

betrokken combinatiefunctionarissen komen aan de orde. 

 

Taken 

In tabel 4 is te zien dat de voornaamste taak van de combinatiefunctionaris is ‘het ondersteunen van technisch 

kader’, gevolgd door ‘het leggen of verbeteren van samenwerkingsverbanden’, ‘organiseren’ en ‘uitvoeren van 

activiteiten’. 

Tabel 4. Taken van de combinatiefunctionaris 

Taak van combinatiefunctionaris Aantal verenigingen (n=6) 

Ondersteunen (technisch kader, trainers) 4 

Samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren 3 

Organiseren (organiseren en plannen van 

activiteitenaanbod) 

3 

Uitvoeren (aanbieden van activiteiten) 3 

Opleiden (van trainers, coaches) 2 

Ondersteunen (bestuurders, organisatorisch) 2 

Coördineren (aansturen van de organisatie 1 

 

Vooral ondersteunen, organiseren en uitvoeren worden ook door de combinatiefunctionarissen genoemd als 

belangrijke taken. Een combinatiefunctionaris omschrijft haar taken als volgt:  
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‘Ik heb 10 uur per week om te verdelen. Deze 10 uren verdeel ik over vereniging, clinics en voorbereidende 

maatregelen, het plannen en organiseren van de activiteiten. Mijn taken zijn de clinics verzorgen, volleybal na 

school en bij alle activiteiten aanwezig zijn die daarbuiten nog georganiseerd worden zoals de nationale 

sportweek. Binnen de vereniging heb ik een aantal taken die ik verzorg, bijvoorbeeld maatschappelijke 

stagiaires begeleiden. Binnen de vereniging zijn we aan  kijken hoe we dit kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld door 

het geven van trainingen, trainers ondersteunen en dat soort zaken.” 

 

Het takenpakket van een andere combinatiefunctionaris heeft veel overeenkomsten: “Ik zit hier voor de 

atletiekvereniging, in de eerste plaats is dit het plannen van alle activiteiten op de accommodatie met de 

gemeente, omdat derde partijen de accommodatie ook kunnen huren. Daarnaast het opleiden van eigen 

trainers binnen de vereniging, met name jeugdtrainers. En daarna de bredere aanpak, scholen hiernaartoe 

krijgen dat heeft echt de grootste prioriteit.” 

 

Samenwerking 

Aan alle verenigingen is gevraagd met welke organisaties zij samenwerken (tabel 5). Het meest wordt 

samengewerkt met andere sportverenigingen (76,4% van de verenigingen werkt soms, regelmatig of vaak 

samen met een andere sportvereniging), gevolgd door scholen uit het basisonderwijs, scholen uit het 

voortgezet onderwijs en Punt Welzijn. 

Tabel 5. Percentage verenigingen dat samenwerkt met andere organisaties (n=34) 

 Nooit Soms Regelmatig Vaak Zeer vaak 

School, scholen uit basisonderwijs 41,2% 35,3% 14,7% 8,8% - 

School, scholen uit voortgezet onderwijs 58,8% 23,5% 11,8% 5,9% -, 

School, scholen uit middelbaar 

beroepsonderwijs 

70,6% 29,4% - - - 

Organisatie(s) voor naschoolse en 

buitenschoolse opvang 

88,2% 8,8% 2,9% - - 

Andere sportverenigingen 20,6% 52,9% 20,6% 2,9% 2,9% 

Wijk- of buurtvereniging/dorpsraad 70,6% 14,7% 8,8% 2,9% 2,9% 

Punt Welzijn 64,7% 20,6% 11,8% 2,9% - 

Gemeente Weert 20,6% 61,8% 11,8% 2,9% 2,9% 

 

Op de vraag hoe de samenwerking met andere verenigingen er in het afgelopen jaar uit heeft gezien, geven 

vier van de zes verenigingen waar een combinatiefunctionaris bij betrokken is geweest aan dat dit bestond uit 

af en toe gezamenlijk overleggen (figuur 3). Drie verenigingen hebben een samenwerkingsverband opgezet op 

het gebied van training en competitie, twee verenigingen delen een multifunctionele accommodatie en één 

vereniging heeft echte samenwerkingsverbanden op het gebied van gezamenlijke inkoop, administratie of het 

opzetten van bijvoorbeeld scheidsrechtercursussen. 
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Figuur 3. Manieren van samenwerking binnen verenigingen waar een combinatiefunctionaris bij betrokken is geweest. 

 

Tevredenheid over het proces 

Sportverenigingen zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de samenwerking met de 

combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen zelf ervaren over het algemeen ook een grote 

betrokkenheid bij de organisaties waar ze mee samenwerken.  

 
“Zoals ik net al zei heeft de hockeyvereniging een persoon aangewezen die mij begeleidt en bij Punt Welzijn kan 

ik altijd terecht. Als er activiteiten of andere dingen zijn wordt ik altijd benaderd of ik hier wil staan en dit wil 

gaan begeleiden namens de hockeyvereniging. Op de scholen werk ik altijd samen met de 

combinatiefunctionarissen, in het begin was dit iets minder, maar nu ben je steeds bekender aan het worden 

dus gaat het allemaal makkelijker, mensen maken sneller contact en weten je nu te vinden.” 

 
Met de voetbalverenigingen vindt de combinatiefunctionaris die hier mee samen moet werken de 

samenwerking wat moeizamer verlopen.  

 
“Dit is een stuk moeilijker, als het om voetbalverenigingen gaat. Hier in Weert zijn de verenigingen heel bang 

voor concurrentie, waarom weet ik niet. Het is redelijk nieuw voor ze, het begrip combinatiefunctionaris, ze 

willen eerst de kat uit de boom kijken.” 

Daarnaast wordt door verenigingen samengewerkt met andere organisaties. In figuur 4 is voor de verenigingen 

met een eigen combinatiefunctionaris de mate van tevredenheid weergegeven over de samenwerking met 

andere organisaties. De drie verenigingen met een eigen combinatiefunctionaris zijn telkens ‘neutraal’ of ‘(zeer) 

tevreden’ over de samenwerking met andere organisaties.  
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Figuur 4. Tevredenheid over samenwerking met andere organisaties 

 

Sportmotivatie jeugd en redenen van uitval 

Aan de leerlingen is gevraagd wat hun motivatie is om te sporten. In figuur 5 is te zien dat, net als in 2010, de 

belangrijkste reden nog steeds is dat men sport leuk vindt om te doen, gevolgd door ‘het is gezond/goed voor 

mijn conditie. In zowel het primair als het voortgezet onderwijs noemt men vervolgens ‘ik kan er mijn energie 

in kwijt’ en ‘het is gezellig, je ontmoet er andere jongeren’ als belangrijkste redenen. Ook in 2010 was dit het 

geval. Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat ‘je krijgt er een goed figuur van’ als motivatie 

aangeeft is met ruim 10% toegenomen ten opzichte van 2010. Ruim 50% van de leerlingen noemt dit als 

motivatie. Andere motivatieredenen die leerlingen noemen zijn onder andere ‘je kunt aan wedstrijden mee 

doen’  en ‘je kunt er een doel mee bereiken’. 

 

Figuur 5. Redenen om te sporten in het PO, VO en voor de totale groep 
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In het voortgezet onderwijs zijn zestien leerlingen die hebben aangegeven niet te sporten, in het primair 

onderwijs 25. In tabel 6 en 7 zijn de redenen te zien die zij hiervoor noemen. In het primair onderwijs worden 

‘andere dingen zijn leuker om te doen’ en ‘ik heb er geen tijd voor’ het meest genoemd. Eén respondent geeft 

aan dat hij de sport die hij leuk vindt niet kan doen, het gaat dan om beachvolleybal. Andere genoemde 

redenen zijn onder andere ‘ik ben hard gevallen’ en ‘ik ga op voetbal’. Opvallend is dat die laatste reden in 

2010 nog niet werd genoemd in het primair onderwijs, evenals de reden ‘het is te duur’, die nu door 12,5% 

(vier respondenten) wordt genoemd. Hieraan gekoppeld valt te vermelden dat van de 529 ondervraagde 

scholieren 118 (22,3%) het Jeugdsportfonds. 77,7% kent het Jeugdsportfonds niet.  

 

Tabel 6. Redenen om niet te sporten in het primair onderwijs 

Reden om niet te sporten Primair onderwijs (n=25) 

Ik heb er geen tijd voor 16,0% 

Andere dingen zijn leuker om te doen 16,0% 

Ik ben er niet goed in 8,0% 

Het is te duur 8,0% 

De sporten die ik leuk vindt, kan je hier niet doen, zoals: 4,0% 

De sfeer staat me niet aan 4,0% 

Anders, namelijk…… 56,0% 

 

In het voortgezet onderwijs is de voornaamste reden om niet te sporten ‘ik heb meer plezier in andere hobby’s’. 

Deze en de overige meest genoemde redenen zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2010. Andere redenen 

voor niet sporten die door deze doelgroep worden genoemd zijn: ‘de trainingen waren niet leuk’, ‘geen zin’, ’te 

lui’  en ‘het is er nog niet van gekomen om te kijken wat ik wil’. 

 

Tabel 7. Redenen om niet te sporten in het VO 

Redenen om niet te sporten Voortgezet onderwijs (n=16) 

Ik heb meer plezier in andere hobby’s  50,0% 

Ik vind sporten niet (meer) leuk 31,3% 

Ik ben niet zo goed in sport 6,3% 

Ik heb problemen met mijn gezondheid 6,3% 

Geen tijd vanwege school/studie 6,3% 

Geen tijd vanwege werk/bijbaantje 6,3% 

Anders, namelijk….. 37,5% 

 

Aan de leerlingen die niet sporten is ook gevraagd of zij van plan zijn om dat weer te gaan doen. Van de 

basisschoolleerlingen (n=25), willen er vijftien weer gaan sporten, vier willen dat niet en zes weten het niet. 

Van de VO’ die niet sporten (n=16) willen er vijf weer gaan sporten, vier weten het niet, en zeven willen dat 

niet. 
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Tabel 8. Intentie van respondenten die niet sporten om dat weer te gaan doen 

 Wil weer gaan sporten Weet het niet Wil niet weer sporten 

Primair onderwijs 15 (60,0%) 6 (24,0%) 4 (24,0%) 

Voortgezet onderwijs 5 (31,3%) 4 (25%) 7 (43,7%) 

 

De redenen die zij noemen om weer te gaan sporten zijn weergegeven in figuur 6. In het primair onderwijs zijn 

‘het is gewoon leuk om te doen’ en ‘het is gezond/goed voor mijn conditie’ de belangrijkste redenen. In het 

voortgezet onderwijs zijn dat ‘je krijgt er een goed figuur van’ en ‘het is gezond/goed voor mijn conditie. In 

2010 wilde 50% van de niet-sporters in het primair onderwijs weer gaan sporten, en 20% in het voortgezet 

onderwijs. 

 

Figuur 6. Redenen om weer te gaan sporten 

 

Succesfactoren en knelpunten 

Het enthousiasme van de combinatiefunctionaris en de hogere kwaliteit van het beweegaanbod wordt door de 

sportverenigingen het meest genoemd als succesfactor (tabel 9). Het meest genoemde knelpunt/verbeterpunt 

is het feit dat er teveel tijd/inzet van de vrijwilliger wordt verwacht (tabel 10). 

Tabel 9. Succesfactoren van de inzet van de combinatiefunctionaris 

 Aantal verenigingen dat 
dit vindt 

Het enthousiasme van de combinatiefunctionaris 3 
Hogere kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van het beweegaanbod 2 
Groter aanbod van activiteiten 1 
De kennis en kunde (competenties) van de combinatiefunctionaris 1 
Goede bereik van de doelgroep 1 
Duurzame effecten die worden bereikt voor de deelnemers 1 
Communicatie tussen betrokken instellingen onderling en met de 
combinatiefunctionaris 

1 

Betrokken organisatie(s) is/zijn professioneler geworden 1 
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Aan de combinatiefunctionarissen zelf is ook gevraagd wat zij als succesfactoren zien.  Een groter aanbod, 

hogere kwaliteit en het beter bereiken van de doelgroep worden met name genoemd als succesfactoren door 

de combinatiefunctionarissen.  

 
Een combinatiefunctionaris zegt hierover het volgende: “Wat je dus van de leerkrachten zelf hoort, meer sport 

aanbod, veel meer verschillende soorten sporten die worden aangeboden. En daarnaast denk ik ook het anders 

bewegen en op deze manier kinderen bewust maken van sport. Meer verschillende soorten sporten en ze ook 

kennis laten maken met deze sporten.” 

Tabel 10. Knelpunten/verbeterpunten bij de inzet van de combinatiefunctionaris 

  Aantal verenigingen dat 
dit vindt 

Er wordt teveel tijd/inzet verwacht van de vrijwilliger 2 
Combinatiefunctionarissen hebben te weinig tijd voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden 

1 

De combinatiefunctionarissen zijn te weinig zichtbaar 1 
De functie/taak van de combinatiefunctionaris is onduidelijk 1 
Er zijn geen goede afspraken gemaakt over de werkzaamheden van de 
combinatiefunctionaris 

1 

De aansluiting tussen binnenschools en naschools aanbod is niet goed 1 
De doelgroep wordt niet bereikt 1 
De communicatie tussen de betrokken instellingen en met de 
combinatiefunctionaris gaat niet goed 

1 

De ouders zijn te weinig betrokken 1 
Anders, namelijk… 1 
Ik zie geen verbeterpunten of knelpunten 1 

 

De verbeterpunten die de combinatiefunctionarissen zelf noemen zijn iets anders van aard dan de 

bovenstaande verbeterpunten. Zij zien de verbeteringsmogelijkheden vooral in de uitbreiding van activiteiten, 

scholen, combinatiefunctionarissen en verenigingen. Zo geeft een combinatiefunctionaris aan:  

“Ik denk dat het belangrijk is dat op alle verenigingen een combinatiefunctionaris komt, bijvoorbeeld ook bij 

dansen. Nu is het bij volleybal bijvoorbeeld erg handig, je hebt een samenwerking en kunt kinderen gemakkelijk 

doorverwijzen. Ook het contact met alle verenigingen zal alleen maar toenemen als er meer 

combinatiefunctionarissen zijn.” 

 

En een andere combinatiefunctionaris geeft op de vraag of zij nog verbeterpunten heeft het volgende aan:  

“Meer scholen mee laten doen! En ik denk dat het misschien nog meer bekend gemaakt zou moeten worden in 

de gemeente dat bijvoorbeeld het jeugdsportfonds er is. Dit voornamelijk naar de scholen omdat deze de ouders 

het eerst spreken. En bijvoorbeeld via de school voorlichting geven. Als een dochter iets dikker is, dat de leraar 

als advies kan geven welke weg ze in kunnen slaan. Of dat er iemand graag wil gaan sporten maar dat de 

ouders dit niet kunnen betalen dat de school dan weet welke weg het in kan slaan.” 

 

Bovenstaande combinatiefunctionaris was niet de enige combinatiefunctionaris die vindt dat er meer 

publiciteit gegenereerd mag worden voor de combinatiefuncties, activiteiten en regelingen.  
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Ook heeft een combinatiefunctionaris bij een vereniging juist het idee dat zijn aanwezigheid druk wegneemt bij 

de vrijwilligers in plaats van de er meer van vrijwilligers wordt verwacht. “Als ik naar de hockeyvereniging kijk is 

dat het druk wegneemt bij de vrijwilligers. Er is nu een centraal iemand waar mensen heen kunnen en die ook 

het gezicht van de club is omdat kinderen hem op scholen en in de stad zien tijdens verschillende evenementen.” 

 
Eén respondent van een vereniging geeft in bij de beantwoording van de online vragenlijst aan een ander 

knelpunt te zien, namelijk: “Verenigingen kunnen na 2014 niet de financiële lasten betalen van een 

combinatiefunctionaris. Wat tot 2014 is opgebouwd dreigt weer verloren te gaan bij het verdwijnen van de CF. “ 

 
Een combinatiefunctionaris geeft in gesprek een studentonderzoeker namens Rabobank (sponsor) ook aan dat 

financiën bij verenigingen een probleem vormen. Alleen bekijkt hij het vanuit een wat ander perspectief. 

“Financiën spelen hier een grote rol in, verenigingen zijn toch bang om geld te investeren, terwijl ze er zoveel 

voor terug kunnen krijgen. Dit moet bewust worden gemaakt bij de verenigingen.” 

 
Op de vraag wat de verenigingen alles overziend nu van de combinatiefunctieregeling vinden, geven twee 

verenigingen aan dat de meerwaarde van de combinatiefunctionaris groot is, één vereniging vindt de 

meerwaarde merkbaar. In alle drie de gevallen gaat het hierbij om verenigingen met een convenant. De drie 

verenigingen zonder convenant vinden de meerwaarde gering. Twee verenigingen geven een toelichting op de 

ervaren meerwaarde: 

“De combinatiefunctionaris neemt taken over van het zwembadpersoneel bij het vierdaagse zwemmen. Onze 

vereniging zorgt hierbij voor toezicht, kaartjes knippen en de medaille-uitreiking.” 

 

De andere vereniging omschrijft de meerwaarde als volgt: “Opleiding eigen kader: toename ledenaantal onder 

jeugdigen; vrijwilligersbeleid; meerjarenplan trainingsbeleid; ondersteuning bestuur; dagelijkse bereikbaarheid 

vereniging; aanspreekpunt gemeente bij onderhoud.” 

 

Uiteraard vinden de combinatiefunctionarissen zelf ook dat hun functie meerwaarde heeft. Zo geeft een 

combinatiefunctionaris aan: “Ik vind de combinatiefunctionaris een heel goed initiatief, omdat de 

combinatiefunctionaris eigenlijk een brug is tussen enerzijds het onderwijs en anderzijds de sportvereniging. 

Omdat je met alle twee de partijen contact hebt kun je heel gemakkelijk die link leggen. Je kunt 

sportverenigingen helpen door kinderen daarnaartoe te helpen maar je kunt ook de school helpen door daar de 

gymlessen in te vullen vanuit de sportverenigingen.” 

 

4.3 Output 

Binnen het doelgebied Sportparticipatie zijn geen gemeentelijke output-doelstellingen geformuleerd en er 

wordt op dit onderdeel ook niet op eenzelfde wijze bijgehouden hoeveel activiteiten er worden georganiseerd. 

Wel zijn in de specifieke activiteitenplannen doelen geformuleerd. Er is niet precies bekend hoe vaak trainingen 
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aan kinderen, trainingen voor vrijwilligers, evenementen en clinics op scholen de verenigingsfunctionarissen 

hebben georganiseerd. Dit is overigens ook niet eenvoudig, aangezien het verenigingsgedeelte van de functie 

zeer divers is en zich lastig laat tellen in typen activiteiten. Binnen het verenigingsgedeelte lijken activiteiten 

relatief vaak vraaggericht en ad hoc te worden ingevuld. De meerwaarde voor de vereniging is daarmee direct 

en concreet, maar vaak niet gekoppeld aan een planmatige inzet gericht op de strategische ambities van de 

vereniging.  

 

4.4 Outcome - Effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen 

Om zicht te krijgen in hoeverre de eerder genoemde doelstellingen zijn bereikt, zijn via vragenlijsten gegevens 

verzameld bij sportverenigingen en leerlingen van de scholen in Weert. Hieronder worden de belangrijkste 

resultaten besproken. 

 

Versterken van sportverenigingen 

Tabel 11 laat zien op welk punten verenigingen met een combinatiefunctionaris effecten zien van hun inzet. 

Het meest zien verenigingen resultaat op het stimuleren van jongeren om een Maatschappelijke Stage in de 

Sport te doen (vier verenigingen), en de bijdrage van de combinatiefunctionaris aan de doelstellingen van de 

vereniging (vier verenigingen). De meeste effecten worden ervaren bij de verenigingen met een eigen 

combinatiefunctionaris.   

Tabel 11. Mate waarin verenigingen met een combinatiefunctionaris resultaat zien 
 Nog geen 

resultaat 
Een 

beetje 
resultaat 

Duidelijk 
resultaat 

Weet 
niet 

N.v.t. 

Versterking van onze vereniging, (ook) met het oog op de 
maatschappelijke functie en de inzet van de vereniging voor 
het onderwijs, de buitenschoolse opvang en de wijk 

1 1 2 1 1 

Verhogen van het aantal kinderen dat lid is van een 
sportvereniging 

2 1 2 1 0 

Verbeteren van de pedagogische/didactische kwaliteit van het 
aanbod van sportverenigingen 

1 1 1 1 2 

Het ontwikkelen van een doorlopende lijn van binnenschoolse 
naar buitenschoolse sportactiviteiten 

1 1 1 1 2 

Het aanbieden van meer naschoolse sport- en 
beweegactiviteiten 

0 1 2 1 2 

Stimuleren van jongeren om een Maatschappelijke Stage in de 
sport (MAS) te doen 

0 1 3 1 1 

Goede opvang van nieuwe jeugdleden binnen de vereniging 1 0 3 1 1 

Bijdrage van de combinatiefunctionaris aan de doelstellingen 
van de vereniging 

1 2 2 0 1 

Het genereren van inkomsten door de combinatiefunctionaris 
met het oog op de bekostiging van 60% van de eigen 
loonkosten vanaf 1 september 2014 

2 1 1 1 1 

 

Vervolgens is in tabel 12 te zien in hoeverre de verenigingen voldoen aan landelijk gebruikte indicatoren van 

een sterke sportvereniging. Op de indicatoren ‘actief in het introduceren van nieuwe sportactiviteiten’, 

‘samenwerking met andere organisaties’ en ‘groeiambitie’ is dat voor vier verenigingen die de vragenlijst 

invulden het geval, maar op de overige indicatoren niet. Twee verenigingen hebben geen betaalde 
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medewerkers in dienst, hebben geen eigen accommodatie en kantine en zijn niet actief in flexibele 

lidmaatschapsvormen. Bij slechts één vereniging is sprake van een gezonde financiële situatie. 

 

Tabel 12. Indicatoren van een sterke vereniging 

Indicator 

Frequentie onder convenantverenigingen 

(n=4) 

Betaalde medewerkers in dienst 2 

Actief in introductie nieuwe sportactiviteiten 4 

(Zeer) gezonde financiële situatie 1 

Eigen accommodatie en kantine 2 

Samenwerking met andere organisaties 4 

Groeiambitie 4 

(Beperkt) actief in flexibele lidmaatschapsvormen 2 

 
Hoewel deze uitkomsten wat vragen oproepen verschillen de uitkomsten niet veel van het landelijke beeld van 

verenigingen in het algemeen of verenigingen uit 2e tranche gemeenten met een combinatiefunctionaris. Ook 

daar blijkt dat slechts een klein deel van de sportverenigingen aan alle kenmerken voldoet.  

 

Sportdeelname 

In de vragenlijst voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs is gevraagd naar de 

sportdeelname van de leerlingen. De gemeente Weert maakt gebruik van een indeling in sporters (60 keer of 

vaker per jaar actief bezig met sport) en niet-sporters (minder dan 60 keer per jaar actief bezig met sport). 

Hierin is een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren. Tabel 13 geeft de resultaten weer.  

 

Tabel 13. Sportdeelname, uitgesplitst naar geslacht en vergelijking met voorgaande jaren 

Sportdeelname 

in % (n=659) 

Jongens Meisjes Totaal 2012 Totaal 2010 Totaal 2008 Totaal 2005 

Niet-sporters 18,2% 17,3% 17,9% 18,2% 14,6% 17,8% 

Sporters 81,8% 82,7% 82,1% 81,8% 85,4% 82,2% 

 

Ten opzichte van 2010 en 2005 is het aantal sportende jongeren vrijwel gelijk (82%), maar het is iets lager dan 

in 2008. Iets meer meisjes dan jongens zijn sportief actief, in 2010 was dit andersom (79,0% van de meisjes viel 

toen in de categorie ‘sporter’, ten opzichte van 84,6% van de jongens). 

 

Tabel 14. Sportdeelname, uitgesplitst voor VO en PO en per deelgebied 

  VO PO VO 2010 PO 2010 

Niet-sporters 11,9% 21,4% 9,6% 21,5% 

Sporters 88,1% 78,6% 90,4% 78,5% 



Pagina - 28 - 

 

 

In tabel 14 is de sportdeelname te zien voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in vergelijking met 

2010. Het aantal actieve sporters ligt net als in 2010 in het voortgezet onderwijs hoger dan in het 

basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs ligt het aantal sporters iets lager dan in 2010, in het primair 

onderwijs is het nagenoeg gelijk gebleven.  

 

Tabel 15 geeft de meest genoemde beoefende sporten weer, evenals het percentage leerlingen dat lid is van 

een sportvereniging. Bij de jongens zijn veldvoetbal, basketbal en zaalvoetbal de drie meest beoefende sporten 

in het voortgezet onderwijs, in het primair onderwijs zijn dat veldvoetbal, basketbal en hockey. Met 

uitzondering van hockey komt dit overeen met de cijfers van 2010. Hockey staat bij jongens in het 

basisonderwijs nu in de top 5, in 2010 was dat nog niet het geval. Bij de meisjes is dans net als in 2010 de 

meest beoefende sport. Ook hier is hockey bij meisjes in het basisonderwijs in de top vijf komen te staan, wat 

in 2010 nog niet het geval was. Aan hockey, voetbal, basketbal, volleybal en atletiek is een specifieke 

combinatiefunctionaris en vereniging gekoppeld. Hockey lijkt meer populariteit te hebben gekregen bij de 

leerlingen op deze scholen. In tabel 15 is ook het percentage leerlingen te zien dat lid is van een 

sportvereniging. Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs is dit lager dan in 2010. Ondanks een 

onverminderd hoog sportdeelname cijfer, neemt het aantal kinderen dat lid is van een vereniging dus af.  

 

Tabel 15. Beoefende sporten in de afgelopen 12 maanden, percentage lid van een sportvereniging 

 

 

Primair onderwijs (n=528) Voortgezet onderwijs (n=327) 

 Jongens Meisjes Jongens Meisjes 

Meest genoemde 

beoefende sporten. 

Veldvoetbal 52% 

Basketbal 21% 

Hockey 18% % 

Zaalvoetbal 17% 

Zwemmen 16% 

Dans 40% 

Hockey 21% 

Gymnastiek 20% 

Basketball 18% 

Volleybal 17% 

Veldvoetbal 56% 

Basketbal 46% 

Zaalvoetbal 40% 

Hardlopen 39% 

Badminton 34% 

Dans 43% 

Hardlopen 36% 

Basketbal 30% 

Volleybal 30% 

Badminton 29% 

Lidmaatschap 

sportvereniging 

69,9% (2010: 80,0%) 74,9% (2010: 89,3%) 

Lidmaatschap aantal 

verenigingen 

1,55 - 

 

Aan de verenigingen is eveneens gevraagd in hoeverre zij een toename zien in het ledenaantal door de inzet 

van de combinatiefunctionarissen. Tabel 16 laat zien welke invloed de combinatiefunctionaris volgens de 

verenigingen op de ledenaantallen heeft gehad. Drie van de zes verenigingen ervaart een toename onder het 

aantal jeugdleden, twee verenigingen ervaren dat voor het aantal allochtone leden en één vereniging voor het 

aantal gehandicapten.  
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Tabel 16. Groei in ledenaantallen door inzet van de combinatiefunctionaris 

 Nee, het aantal 
is afgenomen 

Nee, het 
aantal is gelijk 

gebleven 

Ja, het aantal 
is toegenomen 

N.v.t. 

Jeugd - 2 3 1 
Inactieven - 1 - 5 
Lage SES - - - 6 
Allochtonen - 1 2 3 
Gehandicapten - 1 1 4 

  

In de interviews is ook aan de combinatiefunctionarissen gevraagd of zij een toename van het aantal leden 

ervaren als gevolg van hun inspanningen. De resultaten zijn wisselend. Ook hebben niet alle 

combinatiefunctionarissen hier goed zicht op. 

 

“Er is al een aantal nieuwe leden door de 10 rittenkaarten systeem. Eerst hadden we altijd een ledenteller op de 

site, maar we hebben een nieuwe site en hier is dat niet op te zien dus ik moet dit navragen. Het ledenaantal 

groeit nog steeds, niet zo hard als een jaar geleden, maar het groeit nog steeds”, aldus een 

combinatiefunctioneraris.  

 

Ook de combinatiefunctionaris Voetbal heeft positieve ervaringen: “Voetbal loopt altijd. Vorig jaar hebben we 

een soort van meting gedaan, ik ben toen begonnen met sport club voetbal, hier hebben in totaal ongeveer 60 

verschillende kinderen aan meegedaan, waarvan er uiteindelijke 43 kinderen zijn gaan voetballen bij een 

vereniging.” 

 

Een andere combinatiefunctionaris heeft andere ervaringen: “Op dit moment hebben we, buiten de 

enthousiaste reacties, nog niet heel veel kinderen die zijn gaan volleyballen bij de vereniging, dit is waar we 

voor het aankomende jaar aan moeten gaan werken.” 

 

Door een combinatiefunctionaris wordt ook aangegeven dat het lastig is om allochtone kinderen te bereiken. 

Hij zegt hierover het volgende:   

“Ja het is vaak moeilijk om deze kinderen te bereiken, zeker op de hockeyclub en dan met name allochtone 

meisjes. Toevallig zijn er twee allochtone meisjes lid geworden. Maar het is erg leuk om te zien dat deze 

doelgroep ook langskomt, zeker ook voor de hockeyclub. Want er zitten bijna geen allochtone kinderen of 

sowieso allochtone leden bij de club en je ziet nu dat ze doormiddel van deze activiteit, die laagdrempelig is, 

zien hoe leuk hockey is en dan hoop ik ook dat ze blijven als ze klaar zijn met de lessen.” 

 

4.5 Wat opvalt 

Inzet van combinatiefunctionarissen lijkt te leiden tot een kleine toename van ledenaantallen bij de 

convenantverenigingen, hoewel dit niet heel precies wordt gemonitord. Dit, terwijl lidmaatschap van de 

Weertse jeugd bij sportverenigingen gemeentebreed lijkt terug te lopen. De sportdeelname in het algemeen is 

blijft overigens wel constant. Naast een positieve bijdrage van de combinatiefunctionaris aan lidmaatschappen 
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bij de verenigingen lijkt hij/zij ook positief bij te dragen aan de kwaliteit van het sportaanbod en de opvang van 

jeugdleden bij de vereniging. In het algemeen ervaren de sportverenigingen meerwaarde van de inzet van 

combinatiefunctionarissen. In hoeverre de vereniging versterkt wordt in hun maatschappelijke functie is lastig 

te bepalen. Er zijn veel andere factoren die van invloed zijn op het stabiel functioneren van de vereniging en de 

maatschappelijke activiteiten die ze kunnen ontplooien. Zo is er een vereniging met een eigen 

combinatiefunctionaris, die geen eigen accommodatie en kantine heeft en tegelijk aangeeft dat hun financiële 

situatie zorgwekkend is. Financiële inbedding vindt momenteel nog beperkt plaats en de gewenste toekomstige 

eigen inbreng van 60% lijkt op korte termijn nog niet te worden gerealiseerd. Mogelijk dat cultuuraspecten 

daarin ook een rol spelen, verenigingen en sportprofessionals lijken niet altijd een marktgerichte/ 

ondernemende houding en vaardigheden toe te passen. Daarbij past ook het citaat vanuit een 

evaluatiegesprek ‘ze hebben het financieel nog niet geregeld’. Ook wordt de inzet van de 

combinatiefunctionaris bij verenigingen momenteel nadrukkelijk gekoppeld aan het doel ‘versterken van 

verenigingen met oog op hun maatschappelijke functie’, maar wordt niet duidelijk welke activiteiten worden 

ondernomen om verenigingen te versterken met oog op hun maatschappelijke functie. Wel is duidelijk dat de 

huidige praktische, vraaggericht en resultaatgerichte aanpak op zichzelf positief ervaren wordt door de 

verenigingen met een eigen combinatiefunctionaris.   
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5. School en sport - primair onderwijs 

 

De combinatiefunctionarissen die actief zijn in het basisonderwijs richten zich vooral op het verzorgen van 

bewegingsonderwijs, sportspecifieke gastlessen op school en het uitvoeren van naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten, clinics en kennismakingscursussen. Hierbij staan de volgende doelstellingen centraal: 

 

 Verhogen van aantal jeugdigen dat voldoet aan NNGB 

 Uitbreiden aantal brede scholen in het PO met sport- en cultuuraanbod 

 Stimuleren dagelijks sportaanbod op scholen 

 Samenwerking tussen organisaties organiseren 

 Het verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs 

 Het ontwikkelen van een doorlopende lijn van binnenschoolse naar buitenschoolse sportactiviteiten 

 Het aanbieden van meer naschoolse sport- en beweegactiviteiten 

 

Hieronder worden aan de hand van het model van beleidsevaluatie (figuur 1) verschillende facetten besproken 

die invloed hebben op het al dan niet realiseren van bovenstaande doelstellingen. Daarnaast wordt gekeken in 

hoeverre de doelstellingen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 

 

5.1 Input- Inzet Combinatiefunctionarissen binnen- en naschools 

De combinatiefunctionarissen in het basisonderwijs richten zich vooral op het verzorgen van 

bewegingsonderwijs, sportspecifieke gastlessen op school en het uitvoeren van naschoolse sport- en 

beweegactiviteiten, clinics en kennismakingscursussen. Daarnaast zijn er voor de basisschoolleerlingen veel 

verschillende incidentele, maar ook terugkerende activiteiten georganiseerd, zoals de Kids Sport Club, de Dag 

voor de Sport, Sport na School en de straatspeeldag. Ook hebben enkele combinatiefunctionarissen zich gericht 

op het bij elkaar brengen van scholen, naschoolse opvang en sportverenigingen om zo een sportaanbod te 

creëren. 

 

5.2 Throughput- Ervaringen, samenwerking en verbeteren kwaliteit 

Binnen het doelgebied School en Sport werken combinatiefunctionarissen, scholen en sportverenigingen met 

elkaar samen. De wijze waarop de samenwerking verloopt en de taken en werkzaamheden van de 

combinatiefunctionarissen worden hieronder besproken. 
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Ervaringen met de gymlessen 

Van de basisschoolleerlingen die hebben deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek geeft 40,6% aan meestal 

gymles van hun eigen juf of meester te krijgen. Van deze kinderen geeft 59,4% aan meestal gymles te krijgen 

van een speciale juf of meester (vakleerkracht/combinatiefunctionaris). Aan de leerlingen is gevraagd in 

hoeverre zij de gymles leuk vinden en in hoeverre zij de manier van lesgeven goed vinden. Figuur 7 geeft de 

resultaten weer. 

 

 

Figuur 7. Waardering gymles algemeen en manier van lesgeven. 

 

Verreweg de meeste leerlingen zijn tevreden over de gymles in het algemeen en over de manier van lesgeven. 

Ruim 80% vindt de gymles (heel erg)  leuk, 77,1% vindt de manier van les geven (heel erg) goed. 3,9% van de 

leerlingen geeft aan de gymles (helemaal) niet leuk te vinden, 4,9% vindt de manier van lesgeven (helemaal) 

niet goed. In 2010 is ook gevraagd naar de waardering van de gymles. 63,7% was gaf toen aan de gymles leuk 

of heel erg leuk te vinden, dat is ruim 15% lager dan in de huidige meting. 

 

Aan de leerlingen is gevraagd welke activiteiten zij in de gymles zoal doen. In tabel 17 is te zien dat activiteiten 

in de categorieën Tikspelen, Doelspelen en Klimmen het meest worden gedaan. Activiteiten in de categorie 

Bewegen en Muziek, Jongleren en Stoeispelen worden het minst gedaan in de gymles. 
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Gymles algemeen
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Neutraal

Leuk/Goed
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Tabel 17. Activiteiten in de gymles 

 (Bijna) nooit 

gedaan 

Af en toe 

gedaan 

Vaak 

gedaan 

Balanceren (evenwichtsbalk, acrobatiek) 46,7% 47,4% 5,9% 

Klimmen (in wandrek, in touwen) 13,4% 59,0% 27,6% 

Zwaaien (aan ringen, touwen) 25,0% 56,0% 19,1% 

Over de kop gaan (rollen, duikelen, salto) 32,3% 48,8% 18,9% 

Springen (kast, bok, hoog, ver, touwtje) 15,7% 50,9% 33,5% 

Hardlopen (sprint, estafette, lange afstand) 22,9% 52,9% 24,2% 

Mikken (schieten/gooien op een doel, bal slaan, 

frisbee) 

31,0% 41,8% 27,2% 

Jongleren (werpen en vangen, dribbelen) 50,7% 36,7% 12,7% 

Doelspelen (basket-, korf-, hand- en voetbal 7,6% 38,8% 53,7% 

Tikspelen (tikkertje, slagbal, trefbal) 6,6% 26,8% 66,5% 

Stoeispelen (tek- en duwspelen, judo) 47,4% 47,1% 5,5% 

Bewegen en muziek (lopen,springen,dansen,fitness) 64,3% 26,8% 8,9% 

 

Aan de leerlingen is ook gevraagd wat ze vinden van de frequentie van de verschillende activiteiten: zouden ze 

dit vaker of minder vaak willen doen, of vinden ze het wel goed zo?  In tabel 18 is te zien dat 41,8% tot  54,3% 

van de leerlingen Zwaaien (aan ringen, touwen), Klimmen (in wandrek, touwen), Mikken (schieten/gooien op 

een doel, bal slaan, frisbee) en Doelspelen (basket-, korf-, hand- en voetbal) nog wel vaker zou willen doen. 

 

Tabel 18. Activiteiten in de gymles 

 Mag wel vaker Goed zo Mag wel minder 

Balanceren (evenwichtsbalk, acrobatiek) 36,9% 48,4% 14,7% 

Klimmen (in wandrek, in touwen) 45,7%% 48,2% 6,0% 

Zwaaien (aan ringen, touwen) 54,3% 38,4% 7,4% 

Over de kop gaan (rollen, duikelen, salto) 40,8% 41,8% 17,4% 

Springen (kast, bok, hoog, ver, touwtje) 36,3% 55,2% 8,5% 

Hardlopen (sprint, estafette, lange afstand) 39,7% 46,3% 14,0% 

Mikken (schieten/gooien op een doel, bal slaan, 

frisbee) 

41,8% 54,4% 12,9% 

Jongleren (werpen en vangen, dribbelen) 35,3% 45,6% 19,1% 

Doelspelen (basket-, korf-, hand- en voetbal 42,9% 45,9% 11,2% 

Tikspelen (tikkertje, slagbal, trefbal) 38,6% 48,6% 12,9% 

Stoeispelen (tek- en duwspelen, judo) 38,8% 43,3% 18,0% 

Bewegen en muziek (lopen,springen,dansen,fitness) 39,7% 37,1% 23,3% 
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Ervaringen extra binnenschoolse activiteiten 

De combinatiefunctionarissen van de sportverenigingen in de gemeente Weert verzorgen voor de verschillende 

scholen specifieke sportlessen in onder andere de sporten voetbal, volleybal, basketbal, hockey en atletiek. Van 

de 529 ondervraagde leerlingen geven 314 leerlingen aan dat zij van een andere dan hun ‘gewone’ gymleraar 

gymles hebben gehad. In figuur 8 is te zien hoeveel procent van de leerlingen les hebben gehad van deze 

speciale gymdocenten in de verschillende takken van sport. Basketbal, voetbal en hockey zijn de sporten waar 

het hoogste percentage kinderen les in heeft gehad, gevolgd door volleybal en ‘andere sporten’. 5% van de 

kinderen heeft les in atletiek gehad van een combinatiefunctionaris. 

 

 

Figuur 8. Percentage leerlingen dat sportlessen van een combinatiefunctionaris heeft gehad 

 

Figuur 9 en 10 laten zien in hoeverre de lessen die door de combinatiefunctionarissen werden gegeven, door 

de leerlingen werden gewaardeerd en in hoeverre de combinatiefunctionaris zelf werd gewaardeerd in zijn 

manier van lesgeven. De meeste leerlingen vonden de lessen leuk of heel erg leuk. Volleybal, Atletiek en de les 

met andere sporten lijken hierbij het meest gewaardeerd te worden,58,3 vond de les met andere sporten (heel) 

erg leuk, 58,1% vond dat van atletiek en 57,8% vond volleybal (heel erg) leuk. Voetbal (24,9%) Hockey (26,8%) 

wordt door een iets groter percentage leerlingen helemaal niet leuk of niet zo leuk gevonden dan in de andere 

sporten het geval is.  
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Figuur 9. Waardering van de gymlessen gegeven door combinatiefunctionarissen van de sportverenigingen 

 

De waardering van de manier waarop de juf of meester de speciale lessen geeft is goed. 65,1% (atletiek) tot 

69,2% (andere sporten) van de leerlingen vindt de manier waarop de combinatiefunctionaris de lessen geeft 

goed of heel erg goed. Het percentage leerlingen dat de lessen niet zo goed of helemaal niet goed vindt ligt 

tussen de 6,0% (voor atletiek) en 15,7% (voor hockey). 

 

 

Figuur 10. Waardering van de manier waarop de combinatiefunctionaris de lessen geeft 

 

Naschoolse sportactiviteiten 

De leerlingen hebben de vraag voorgelegd gekregen of zij bekend zijn met de verschillende aangeboden 

naschoolse sportactiviteiten en of zij hieraan hebben deelgenomen (zie tabel 19). Met Sport na School is het 

merendeel van de leerlingen bekend. Een minderheid (36,6%) kent de Urban Sports Tour en de Kids Sport Club. 

Alle kinderen ontvangen de vakantiepas en 52% van de leerlingen heeft deelgenomen aan activiteiten van de 

Vakantiepas. 35,5% van de leerlingen heeft meegedaan aan sportactiviteiten van de Urban Sport Tour (van de 

230 leerlingen die bekend zijn met de Urban Sport Tour hebben er 188 deelgenomen, een percentage van bijna 

82%). 32,7% heeft deelgenomen aan Sport na School, 11,5% aan de Kids Sport Club. 
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Tabel 19. Mate waarin leerlingen bekend zijn met en hebben deelgenomen aan activiteiten. 

          Bekend met        Deelgenomen aan 

 Ja Nee Ja Nee 

Sport na school 61,2% 38,8% 32,7% 67,3% 

Vakantiepas nvt nvt 52% 48% 

Kids Sport Club 28% 72% 11,5% 88,5% 

Urban Sports Tour 43,5 56,5% 35,5% 64,5% 

 

 

 

Figuur 11. Waardering naschoolse sportactiviteiten 

 

Figuur 11 geeft de waardering van de naschoolse activiteiten door de leerlingen weer, die hebben 

deelgenomen aan de activiteiten. Leerlingen waarderen de Urban Sport Tour het vaakst positief:  83% vindt dit 

leuk of heel erg leuk. Activiteiten van Sport na School worden door 59% van de leerlingen leuk of heel erg leuk 

gevonden, 20,2% vindt deze niet leuk of helemaal niet leuk. 

 

 

Figuur 12. Redenen voor niet deelnemen aan Sport na School (n=210) 
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Leerlingen die niet hebben deelgenomen aan Sport na School geven daarvoor diverse redenen. 32,6% geeft aan 

al te sporten, 22,5% heeft geen zin. Andere redenen die leerlingen aangeven komen veelal neer op dezelfde 

soort redenen (‘te druk’/geen tijd/ik doe al iets anders te doen’ (32 keer), ‘niet leuk/saai (24 keer)). 

 

Samenwerking tussen organisaties 

De combinatiefunctionarissen die als vakleerkracht werken geven aan dat de betrokkenheid vanuit de scholen 

goed is. De scholen die participeren zijn erg enthousiast over hun inzet. Steeds vaker worden ook lesmethoden 

en activiteiten overgenomen van de combinatiefunctionarissen. Ook worden combinatiefunctionarissen vanuit 

de scholen ondersteund indien dit noodzakelijk is. 

 

Een combinatiefunctionaris zegt hierover: “Vooral op de scholen vinden de docenten het heel prettig dat ik er 

ben. Met de directie van de scholen iets minder, maar dit komt omdat deze er niet heel dicht op staan en je 

komt ze minder vaak tegen, maar als je ze moet hebben dan willen ze altijd meewerken dus dit is goed.” 

 

Het ontwikkelen van een doorlopende lijn van binnenschoolse naar buitenschoolse  sportactiviteiten 

De combinatiefunctionarissen op de basisscholen werken nadrukkelijk aan het creëren van een doorlopende 

lijn van binnenschoolse naar buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten. Deze verbinding wordt vooral 

gemaakt door het aanbieden van gymlessen in combinatie met de verschillende clinics die worden gegeven 

door de combinatiefunctionarissen. Op deze manier worden de kinderen geënthousiasmeerd en gemotiveerd 

om meer te bewegen. Vervolgens wordt de relatie gelegd met naschoolse activiteiten en de verenigingen zodat 

kinderen een brede kennismaking krijgen met de sporten in de gemeente Weert. Naast de 

technische/methodische koppeling tussen school- en sportactiviteiten, hebben de combinatiefunctionarissen 

ook aandacht voor de koppeling tussen aspecten als ‘winnen en verliezen’ en ‘waarden en normen’. 

 

In de gesprekken met de combinatiefunctionarissen wordt deze doorlopende lijn ook veelvuldig benoemd. Een 

combinatiefunctionaris die lesgeeft in het basisonderwijs geeft aan:  

 
“Wij bieden bijvoorbeeld hockey en volleybal aan of allerlei andere sporten en wij werken samen met deze 

verenigingen. Mochten kinderen volleybal erg leuk vinden dan kunnen wij zeggen, ga een keer een proefles 

volgen om te kijken of het iets is. Hierdoor brengen wij de kinderen in contact met de vereniging waar 

uiteindelijk hopelijk weer lidmaatschappen voortvloeien. ” 

 

Een mooi voorbeeld van de koppeling tussen onderwijs en sportvereniging wordt door een 

combinatiefunctionaris die werkzaam is in het onderwijs aangedragen:  

 

“Een meerwaarde van de combinatiefunctionaris is denk ik dat de kinderen op school kennis maken met een 

sport en dit meteen wordt gekoppeld aan een sportvereniging. Zo ga ik deze week met de kinderen naar de 
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atletiekvereniging om daar een gymles te verzorgen. Zo zien ze meteen hoe een atletiekbaan eruit ziet, ze 

komen in aanmerking met de goede materialen en je laat ze een stukje kennis maken met een sport. De 

combinatiefunctionaris atletiek is hierbij aanwezig zodat de kinderen gelijk met hem kennis kunnen maken en 

hij zal ook samen met mij deze les verzorgen. Dit doen we ook voor de andere sporten en dit was er voorheen 

niet, dit is zeker wel een grote meerwaarde.“ 

 

5.3 Output - hoeveel activiteiten zijn georganiseerd? 

Om inzicht te krijgen in de output (aantal activiteiten en deelnemers) is gebruik gemaakt van registraties van de 

combinatiefunctionarissen. In de tabellen op de volgende pagina’s zijn de aantallen voor het jaar 2011 

weergegeven. 



Pagina - 39 - 

 

Tabel 20. Registratie activiteiten Let’s Move 2011 – Punt Welzijn 

      Activiteiten Aantal  Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

SNS Leuken Maandag   22 74 5,25 32 42 32 42 

SNS Stramproy Maandag   38 384 7,763158 226 161 375 9 

SNS Leuken Dinsdag   23 397 7,5 208 181 397 0 

SNS Moesel Dinsdag   15 49 4,533333 14 35 49 0 

SNS Boshoven Dinsdag   34 358 5 196 162 317 41 

SNS Aan de Bron Dinsdag   30 193 4,5 109 102 159 52 

SNS Boshoven Donderdag   34 355 7,121212 228 131 337 22 

SNS Moesel Donderdag   35 657 7,685714 382 276 451 205 

SNS Aan de Bron Donderdag 32 340 6,933333 212 128 280 60 

Sport Na School totaal   263 2807 6,254083333 1607 1218 2397 431 

Tabel: Kids Sport Club  
 
        

 
    Activiteiten Aantal  Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

KSC Boshoven Maandag   26 201 8,364154 184 21 204 1 

KSC Aan de Bron Woensdag 23 291 9,146739 184 107 200 78 

KSC Molenveld Vrijdag   25 381 10,4556 153 228 126 175 

Totaal Kids Sport Club   74 873 9,322164333 521 356 530 254 

          Tabel: Servi Sport 
               Activiteiten Aantal Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

Servi Sport     13 183 9 12 16 66 118 

 
Tabel: Sport4All 

               Activiteiten Aantal Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

Sport4All     12 207 15,41667 185 22 69 134 

 
Tabel: Nationale Sportweek 

               Activiteiten Aantal Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

Nationale Sportweek   33 2620 8,916667 1313 1306 1862 758 
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Tabel Urban Sport Tour Weert 
               Activiteiten Aantal Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

Urban Sport Tour Weert   22 1588   948 640 1120 476 

 
Totaal 

               Activiteiten Aantal Leeftijd Jongens Meisjes Autochtoon Allochtoon 

Totaal Let's Move   450 8530 7,904761905 4811 3585 6205 2260 
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5.4 Outcome- de effecten van de inzet van de combinatiefunctionarissen 

Om inzicht te krijgen in het effect van de inzet van de combinatiefunctionaris is aan de leerlingen gevraagd of 

de gymlessen gegeven door combinatiefunctionarissen en de naschoolse activiteiten hebben gezorgd voor 

toeleiding naar een sportvereniging.  De resultaten zijn te zien in tabel 21 en 22. 

 

Tabel 21. Percentage (en aantal) leerlingen dat door deelname aan algemene gymles of les gegeven door 

combinatiefunctionaris lid is geworden van een sportvereniging
 1. 

 Ja Nee 

Voetbal (n=157) 9,6% (15) 90,4% 

Volleybal (n=142) 4,9% (7) 95,1% 

Basketbal (n=246) 6,1% (15) 93.9% 

Hockey (n=140) - - 

Atletiek (n=42) 7,0% (3) 93% 

Anders (n=72) 13,2% (12) 86.8% 

 

11,2% van de leerlingen in het primair onderwijs  geeft aan dat de algemene gymles ervoor gezorgd heeft dat 

ze lid werden van een sportvereniging of sportschool.  Van de leerlingen die gymles hebben gehad van een 

combinatiefunctionaris voetbal (157 leerlingen), zijn er 15 (9,6%) daardoor lid geworden van een 

voetbalvereniging. 7 leerlingen zijn door de speciale lessen lid geworden van een volleybalvereniging, 15 van 

een basketbalclub, 3 van een atletiekvereniging en 12 van andere verenigingen. 

 

Tabel 22. Percentage (en aantal) leerlingen dat door deelname lid is geworden van een sportvereniging 

 Ja Nee 

Sport na School (173) 19,1% (33) 80,9% 

Vakantiepas (254) 10,6% 27) 89,4% 

Kids Sport Club (n=61) 19,7% (12) 80,3% 

Urban Sport Tour (n=188) 9.6% (18) 90,4% 

 

19,1% van de deelnemers aan Sport na School geeft aan dat zij hierdoor lid zijn geworden van een 

sportvereniging. Voor de deelnemers aan activiteiten van de Vakantiepas, Kids Sport Club en de Urban Sport 

Tour geldt dit voor respectievelijk 10,6%, 19,7% en 9,6%. 

 

  

                                                             
 

1 De kinderen is niet gevraagd of zij na deelname aan de gymles lid zijn geworden van een hockeyvereniging. 
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Beweegnorm 

Van zowel de leerlingen in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs is in kaart gebracht of zij 

voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)2 en de Fitnorm3. Zie tabel 23, 8,9% van de 

leerlingen in het primair onderwijs voldoet zowel in de zomer als in de winter aan de NNGB. Dit is lager dan het 

landelijk percentage voor deze groep (27,4% in 2010). Dit heeft waarschijnlijk (deels) te maken met het feit dat 

in de landelijke monitor de ouders van kinderen (telefonisch) zijn bevraagd. In dit onderzoek vulden 

basisschoolkinderen zelf een vragenlijst in, en waren de vragen over het halen van de NNGB daar onderdeel 

van. Het percentage basisschoolleerlingen dat aan de Fitnorm voldoet is fors hoger dan het landelijk 

gemiddelde (52,0% tegenover 33,2% landelijk).  

 

Tabel 23. Percentage jongeren in het PO dat voldoet aan de NNGB en de Fitnorm 

 Primair onderwijs 

NNGB alleen in winter 1,7% 

NNGB alleen in zomer 11,3% 

NNGB zomer & winter 8,9% 

Fitnorm alleen in winter 3,0% 

Fitnorm alleen in zomer 13,4% 

Fitnorm zomer & winter 52,0% 

  

In 2010 is in Weert  ook gevraagd op hoeveel dagen van de week leerlingen minimaal 60 minuten lichamelijk 

actief zijn. Uit de cijfers uit 2010 is niet op te maken welke leerlingen zowel in de zomer als in de winter aan de 

norm voldoen, maar er is wel een vergelijking mogelijk op basis van de NNGB zomer (in de zomer 7 dagen per 

week matig intensief lichamelijk actief) en NNGB winter (in de winter 7 dagen van de week matig intensief 

lichamelijk actief). De cijfers zijn te zien te zien in tabel 24. 

 

Tabel 24. Percentage leerlingen dat voldoet aan de NNGB zomer en NNGB winter  in huidige meting en in 2010. 

 Primair 

onderwijs 2012 

Primair 

onderwijs 

2010
4
 

Percentage dat voldoet NNGB Zomer 20,2% 22,6% 

Percentage dat voldoet NNGB Winter 10,6% 8,2% 

 

                                                             
 

2 NNGB voor kinderen tot 18 jaar: dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de 
activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid 
(kracht, lenigheid en coördinatie). 
3
 Fitnorm: ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit. 

4 Is herberekend, cijfers waren in vorige rapportage BOS-meting gebaseerd op 5 i.p.v. 7 dagen per week 
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Het percentage leerlingen uit het primair onderwijs dat in de winter aan de NNGB voldoet is in de huidige 

meting iets hoger dan in 2010 ( 10,6% tegenover 8,2% in 2010). Het percentage leerlingen dat hier in de zomer 

aan voldoet is iets lager dan in 2010. 

 

De NNGB voor kinderen is een ‘strenge’ beweegnorm die soms ter discussie staat. Om meer specifieke 

informatie te geven over het (zelfgerapporteerde) beweeggedrag is in figuur 13 een uitsplitsing gemaakt naar 

het aantal dagen in de week dat leerlingen van de basisscholen 60 minuten matig intensief lichamelijk actief 

zijn. Twaalf procent van de jeugd is inactief en geeft aan gemiddeld op 0 dagen per week 60 minuten matig 

intensief te bewegen. Omgekeerd blijkt dat de helft van de kinderen op 3 dagen of meer een uur beweegt.  

 

 

Figuur 13. Aantal dagen in zomer en winter dat po-leerlingen 60 minuten matig intensief lichamelijk actief zijn 

 

 

Analyse op wijkniveau 

De sportdeelname, het lidmaatschap van een sportvereniging, de NNGB en de Fitnorm zijn ook berekend op 

wijkniveau, gekoppeld aan de respons per basisschool (zie tabel 25). Hoewel het aantal scholen dat meedeed te 

beperkt is voor een hoge betrouwbaarheid geven ze enige indicatie voor verschillen op wijkniveau. De 

sportdeelname is het hoogste in Zuid, met 92,3%, gevolgd door de Overige kernen (80,9%) en Noord (79,3%) en 

Centrum (72,8%). In de Overige kernen en Zuid is het hoogste percentage kinderen lid van een sportvereniging 

(85,4% en 84,6%), in Noord is dat 69,9% en in Centrum 54,4%. Het percentage kinderen dat in zowel de zomer 

als de winter aan de NNGB voldoet is in Centrum (4,4%) en de Overige Kernen (7,7%) lager dan in Zuid en 

Noord. Het percentage kinderen dat nooit aan de fitnorm voldoet (niet in de zomer en niet in de winter) is ook 

het hoogst in Centrum (36,8%) en de Overige Kernen (43,8%). Opgemerkt dient te worden dat de respons in 

Zuid te klein is voor zeer betrouwbare uitspraken, de genoemde percentages vormen wel een indicatie.  
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Tabel 25. Sportdeelname, lidmaatschap , NNGB en Fitnorm voor de drie wijken en de Overige kernen. 

Wijk Centrum (n=114) Noord (n=295) Zuid (n=26) Overige kernen 

(n=89) 

Sportdeelname  72,8% 79,3% 92,3% 80,9% 

Lidmaatschap 

sportvereniging 

54,4% 69,9% 84,6% 85,4 

NNGB Nooit 79,8% 75,7% 80,8% 82% 

NNGB alleen in Zomer 12,3% 11,1% 11,5% 11,2% 

NNGB alleen in Winter 3,6% 1,7% 0% 0% 

NNGB Zomer en Winter 4,4% 11,5% 7,7% 6,7% 

Fitnorm Nooit 36,8% 27,4% 7,7% 43,8% 

Fitnorm alleen in Zomer 12,3% 12,2% 15,4% 16,9% 

Fitnorm alleen in Winter 2,6% 2,7% 3,8% 4,5% 

Fitnorm Zomer en Winter 48,2% 57,8% 73,1% 34,8% 

 

 

Analyse scholen met en zonder combinatiefunctionaris 

De sportdeelname, het lidmaatschap van een sportverenigingen, de NNGB en de Fitnorm zijn ook berekend 

voor scholen met en zonder combinatiefunctionaris. In tabel 26 is te zien dat de sportdeelname op scholen met 

combinatiefunctionaris hoger is. Het percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging is daarentegen iets 

lager. Het percentage kinderen dat nooit aan de NNGB voldoet ligt op scholen met een combinatiefunctionaris 

lager dan op scholen zonder combinatiefunctionaris (74,7% t.o.v. 80,7%) en dat verschil is nog groter voor het 

percentage kinderen dat nooit voldoet aan de Fitnorm (19,7% ten opzichte van 40% op scholen zonder 

combinatiefunctionaris).  
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Tabel 26. Sportdeelname, lidmaatschap, NNGB en Fitnorm op scholen met en zonder combinatiefunctionaris 

 Scholen met 

Combinatiefunctionaris 

(n=233) 

Scholen zonder 

combinatiefunctionaris 

(n=295) 

Sportdeelname  81,5% 76,6% 

Lidmaatschap sportvereniging 67,8% 71,5% 

NNGB Nooit 74,7% 80,7% 

NNGB alleen in de Zomer 14,6% 8,8% 

NNGB alleen in de Winter 1,3% 2% 

NNGB Zomer en Winter 9,4% 8,5% 

Fitnorm Nooit 19,7% 40% 

Fitnorm Zomer 13,7% 12,9% 

Fitnorm Winter 2,1% 3,7% 

Fitnorm Zomer en Winter 64,4% 43,3% 

 

 

De combinatiefunctionarissen die verbonden zijn aan de basisscholen houden zich vooral bezig met de 

gymlessen. Daarin wordt onder meer gestreefd naar een plezierig en divers aanbod van sport- en 

beweegactiviteiten. Zo maken kinderen op een plezierige wijze kennis met uiteenlopende sporten en streeft 

men naar blijvende motivatie van kinderen om nu en in de toekomst te sporten en bewegen. Aan de kinderen  

op de scholen zijn vragen gesteld over tevredenheid en de diversiteit van het aanbod.  

 

De tevredenheid over de gymlessen is op scholen met combinatiefunctionaris opvallend genoeg enigszins 

minder positief dan op scholen zonder combinatiefunctionaris (tabel 27). Op scholen met een 

combinatiefunctionaris vindt 77,3% de lessen (heel) erg leuk, op scholen zonder combinatiefunctionaris is dat 

86,5%. Het percentage kinderen dat de gymlessen (helemaal) niet zo leuk vindt, ligt op zowel scholen met als 

scholen zonder combinatiefunctionaris overigens erg laag (beide 4%). 

 

Tabel 27. Tevredenheid over de gymles op scholen met en zonder combinatiefunctionaris. 

 

 

Helemaal niet 

leuk 

Niet zo leuk Neutraal Leuk Heel erg leuk 

 

Scholen met 

combinatiefunctionaris 

(n= 233) 

1,3% 3% 18,5% 42,1% 35,2% 

Scholen zonder 

combinatiefunctionaris 

(n=295) 

0,7% 3,1% 9,8% 57,3% 29,2% 
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Ook zijn vragen gesteld over het type beweegactiviteiten dat de kinderen doen in de gymlessen. In tabel 28 is 

het onderscheid gemaakt voor scholen met en scholen zonder combinatiefuntionaris. Er zijn in het algemeen 

weinig grote verschillen tussen de kinderen op scholen met een combinatiefunctionaris ten opzichte van 

scholen zonder combinatiefunctionaris. Als wordt gekeken naar het aantal kinderen dat een bepaalde activiteit 

(bijna) nooit heeft gedaan dan blijkt dat scholen met een combinatiefunctionaris vaker activiteiten doen op de 

leerlijnen ‘stoeispelen’ en ‘bewegen op muziek’. Hiermee kan gesteld worden dat de diversiteit aan activiteiten 

waaraan kinderen wel eens meedoen iets groter lijkt op scholen met een combinatiefunctionaris. Opvallend is 

vervolgens wel dat op vier andere leerlijnen meer kinderen op scholen zonder functionaris aangeven dat ze die 

activiteit vaak hebben gedaan.  

 

Tabel 28. Diversiteit activiteiten in de gymles op scholen met en zonder combinatiefunctionaris 

 (Bijna) nooit gedaan Af en toe gedaan Vaak gedaan 

 Scholen 

zonder CF 

Scholen 

met CF 

 Scholen 

zonder CF 

Scholen 

met CF 

Scholen 

zonder CF 

Scholen 

met CF 

Balanceren  47,5% 45,9% 47,5% 47,2% 5,1% 6,9% 

Klimmen  11,2% 16,3% 52,2% 67,4% 36,6% 16,3% 

Zwaaien 26,8% 22,7% 48,1% 65,7% 25,1% 11,6% 

Over de kop gaan  31,9% 33% 46,4% 51,5% 21,7% 15,5% 

Springen  13,2% 18,9% 46,1% 56,7% 40,7% 24,5% 

Hardlopen  23,2% 22,3% 47,1% 60,1% 29,5% 17,6% 

Mikken  31,9% 30% 40% 43,5% 28,1% 26,2% 

Jongleren 49,8% 51,9% 33,9% 39,9% 16,3% 8,2% 

Doelspelen  6,8% 8,6% 34,6% 43,8% 58,6% 47,6% 

Tikspelen  8,5% 4,3% 25,4% 28,3% 66,1% 67,4% 

Stoeispelen  57,6% 34,8% 36,6% 60,1% 5,8% 5,2% 

Bewegen en muziek  72,5% 54,1% 20% 35,2% 7,5% 10,7% 

 

 

Tabel 29 geeft tot slot weer in hoeverre leerlingen van scholen met en zonder combinatiefunctionaris bekend 

zijn met naschoolse activiteiten en in welke mate ze daaraan hebben deelgenomen. Op scholen met een 

combinatiefunctionaris hebben meer kinderen weet van Sport na School, Kids Sport Club en de Urban Sports. 

Ook nemen zij hieraan vaker deel. Met name Urban Sports is op scholen met een combinatiefunctionaris veel 

bekender (74,2% op scholen met een combinatiefunctionaris weet hiervan, op scholen zonder 

combinatiefunctionaris is dat 19,3%) en heeft een veel hoger deelnamepercentage. 
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Tabel 29. Bekendheid van en deelname naschoolse sportactiviteiten op scholen met en zonder combinatiefunctionaris 

 Scholen met Combinatiefunctionaris Scholen zonder combinatiefunctionaris 

 Bekend Deelgenomen Bekend  Deelgenomen 

Sport na school 73% 38,8% 52,2% 29,8% 

Vakantiepas nvt 58,8% nvt 39,7% 

Kids Sport Club 33%% 12,9%% 24,1% 10,2% 

Urban Sports 

Tour 

74,2% 59% 19,3% 16,2% 
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6. School en sport - voortgezet onderwijs 

 

In dit hoofdstuk zijn de resulaten weergegeven wat betreft sport en leerlingen in het voortgezet onderwijs. De 

resultaten van de vragenlijst onder leerlingen in mei/ juni 2012 staan hierbij centraal. Specifiek in de brugklas 

van het voortgezet onderwijs heeft de Weertse werkgroep ‘Alle leerlingen in beweging’ in het najaar van 2012 

aanvullend onderzoek uitgevoerd. Die specifieke resultaten zijn hier niet ingevoegd, maar zijn bij de werkgroep 

op te vragen.  

 

6.1 Input- Inzet Combinatiefunctionarissen in de sportles op school 

Binnen het voortgezet onderwijs worden combinatiefunctionarissen ingezet voor de coördinatie en uitvoering 

van Sportline, Whoznext en alle sportlessen die tijdens en na schooltijd door verschillende buitenschoolse 

sportaanbieders worden aangeboden. Daarnaast hebben zij de verantwoordelijkheid voor het coördineren van 

kaderopleidingen en de begeleiding van maatschappelijke stages. 

 

6.2 Throughput- Samenwerking en verbeteren kwaliteit 

Alle leerlingen kregen de vraag voorgelegd of zij weleens deelnemen aan extra sportactiviteiten op school 

(tabel 30). 26% doet dat, 11,9% doet dat niet met als reden dat die bij hen op school niet worden 

georganiseerd en 62,1% doet dat niet omdat ze hierin geen interesse hebben. Op de vraag of leerlingen wel 

eens deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten antwoordt 31,4% dat dit het geval is, 68,8% doet dat niet 

(tabel 31). 

 

Tabel 30. Deelname extra sportactiviteiten op school (n=327) 

 Ja Nee, die worden bij ons 

niet georganiseerd 

Nee, geen interesse 

Deelname aan extra sport op school 26% 11,9% 62,1% 

 

 

Tabel 31. Deelname naschoolse sportactiviteiten (n=287) 

 Ja Nee 

Naschoolse sportactiviteiten 31,4% (90) 68,6% (197) 

 

De naschoolse activiteiten die het meest genoemd worden zijn: zaalvoetbal (26 maal), dans (10 maal), voetbal 

(8 maal), basketball (5 maal), fitness (4 maal). De naschoolse sportactiviteiten worden door de meeste 

leerlingen (84%) als leuk of heel erg leuk beoordeeld. 4% vindt de activiteiten niet zo leuk of helemaal niet leuk 

en 11% is neutraal. 
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Figuur 14. Waardering naschoolse sportactiviteiten 

 

Op alle scholen zijn de activiteiten Urban Sport Tour en Sport4all Voetball en Sport4girls georganiseerd. Tabel 

32 geeft weer in hoeverre de leerlingen deze activiteiten kennen en in hoeverre ze eraan hebben deelgenomen. 

40,4% van de leerlingen is bekend met de Urban Sport Tour, 20,5% is dat met Sport4all en/of Sport4Girls. Van 

de leerlingen die de Urban Sport Tour kennen, heeft 60,6% deelgenomen. Van de leerlingen die Sport4all 

voetbal kennen heeft 10,4% deelgenomen, 23,9% heeft deelgenomen aan Sport4Girls. 

 

Tabel 32. Percentage leerlingen dat Urban Sport Tour en Sport4all/Sport4girls kent en eraan heeft deelgenomen 

 Bekend met Deelgenomen aan (van de 

leerlingen die er bekend mee zijn) 

 Ja Nee Ja Nee 

Urban Sport Tour 40,4% (132) 59,6% (195) 60,6% (80) 39,4% (52) 

Sport4all Voetbal 20,5% (67) 79,5% (260) 10,4% (7) 89,6% (60) 

Sport4girls 23,9% (11) 76,1% (35) 

 

 

De mening van de deelnemers over de Urban Sport Tour, Sport4all Voetbal en Sport4Girls is weergegeven in 

figuur 15. 
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Figuur 15.Waardering van deelnemers Urban Sport Tour, Sport4all Voetbal, Sport4Girls 

 

Alle deelnemers aan Sport4All Voetbal (n=7) en Sport4Girls (n=11) vonden dit leuk of heel erg leuk.  Van de 

deelnemers aan de Urban Sport Tour (n=80), vond 68% dit leuk of heel erg leuk, 23% was neutraal en 9% vond 

het niet zo leuk of helemaal niet leuk.  

 

Philips van Horne 

Scholengemeenschap Philips van Horne heeft een sportklas (Sportline) en organiseert onder de naam 

Whoznext diverse sportactiviteiten. Aan de leerlingen van deze scholengemeenschap is daarom gevraagd of zij 

bekend zijn met Whoznext en of zij wel eens deelnemen aan Sportline en Whoznext.  

 

Tabel 32. Deelname en bekendheid van Sportline en Whoznext 

 Ja Nee 

Neem je deel aan Sportline? 8,1%  91,9% 

Ken je Whoznext? 20,9%  79,1% 

Neem je wel eens deel aan 

Whoznext (n=54) 

25,9% 74,1% 
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8,1% van de leerlingen neemt deel aan de sportklas. 20,9% (54 leerlingen) kent Whoznext. Van hen heeft 25,9% 

wel eens deelgenomen aan de activiteiten van Whoznext. Zij deden dat bij de volgende activiteiten: voetbal (4 

leerlingen), volleybal (3 leerlingen), dans/zumba (2 leerlingen), hockey (1), handbal (1), discozwemmen (1). 

Zowel Sportline als de activiteiten van Whoznext zijn over het algemeen goed gewaardeerd. 71% vindt 

Sportline leuk of heel erg leuk, 86% vindt de activiteiten van Whoznext leuk of heel erg leuk. 

 

             

Figuur 16. Mening van leerlingen over de Sportklas Sportline en over de activiteiten van Whoznext 

 

Kwadrant 

Op het Kwadrant kunnen leerlingen een kaderopleiding volgen, deelnemen aan naschoolse sportieve 

activiteiten en het vak LO2 volgen. Tabel 33 geeft de deelnamecijfers aan deze activiteiten weer, in figuur 17 is 

de waardering van de verschillende activiteiten te vinden. 35% heeft deelgenomen aan naschoolse sportieve 

activiteiten, 30% aan LO2 en 17,5% heeft een kaderopleiding gevolgd. Op een totaal van 40 leerlingen die de 

vraag invulden zijn dit geen grote absolute getallen. 

 

Tabel 33. Percentage leerlingen dat deelneemt aan kaderopleidingen, naschoolse activiteiten en LO2 (n=40) 

 

 Ja Nee 

Kaderopleidingen 17,5% 82,5% 

Naschoolse sportieve 

activiteiten 

35,0% 65,0% 

LO2 30,0% 70,0% 
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Figuur 17. Waardering kaderopleidingen, naschoolse activiteiten en LO2 

 

De leerlingen die een kaderopleiding hebben gevolgd waarderen dit als leuk of heel erg leuk (57%) of neutraal 

(43%). LO2 wordt door 50% als neutraal beoordeeld, 25% vindt dit (heel erg) leuk en 25% vindt dit (helemaal) 

niet leuk. De naschoolse sportieve activiteiten op het kwadrant worden door 64% van de deelnemers (heel erg) 

leuk gevonden. 

 

Het College 

Het College biedt Sportklassen en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij. In tabel 34 is het percentage 

leerlingen weergegeven dat hieraan deelneemt. 

 

Tabel 34. Percentage (en aantal) leerlingen dat deelneemt aan de Sportklas, en aan Bewegen, Sport en Maatschappij (n=27) 

 Ja Nee 

Sportklas 29,6% (8) 70,4% (19) 

Bewegen, Sport en Maatschappij 18,5% (5) 62,5% (22) 

 

29,6% van de leerlingen van Het College die de vragenlijst hebben ingevuld, neemt deel aan de Sportklas, 18,5% 

volgt het vak Bewegen, Sport en Maatschappij. Het kleine aantal leerlingen dat een oordeel gaf was positief 

over hun deelname, zie figuur 18.  
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Figuur 18. Waardering over de Sportklas en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij 

 

Maatschappelijke stage sport 

Van de 327 leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben er 71 een stage in de sport gedaan, in diverse 

sporten. 51 leerlingen gaven aan in welke sport ze dat deden (tabel 35), 20 leerlingen hebben zich niet nader 

gespecificeerd. 

 

Tabel 35. Sporten waarin leerlingen een Maatschappelijke Stage liepen 

Sport Aantal 

Voetbal 9 

Volleybal 6 

Hockey 5 

Zwemmen 5 

Basketbal 5 

Tennis 3 

Reddingsbrigade 3 

Tafeltennis/badminton/dans 2 

Whoznext 2 

Turnen/fitness/golf/dansen/handbal/atletiek 1 

Algemeen (fluiten, een toernooi organiseren) 10 

 

Aan de leerlingen die geen Maatschappelijke Stage in de Sport hebben gedaan is gevraagd wat daarvan de 

reden was. Leerlingen konden meerdere redenen aangeven (figuur 19).  Voor de meeste leerlingen gold dat 

een Maatschappelijke Stage dit jaar voor hen niet verplicht was (46%). 23% van de leerlingen vult hun 

maatschappelijke stage in buiten school, maar bij een niet-sportinstelling. 24% gaf een andere reden aan. Vaak 

ging het hierbij om redenen die al genoemd zijn zoals ‘ dit jaar niet verplicht’. Er waren 24 leerlingen die echter 

aangaven nog nooit gehoord te hebben van een Maatschappelijke Stage in de Sport. 
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Figuur 19. Redenen om geen maatschappelijke Stage in de Sport te doen 

 

6.3 Output- Aantal scholen met aanbod, gerealiseerde activiteiten en MAS 

Er zijn combinatiefunctionarissen aangesteld bij het Kwadrant en bij het Philips van Horne. Vanuit de door hen 

aangeleverde evaluatie is een korte schets te geven van de gerealiseerde activiteiten.  

 

Vanuit het Kwadrant hebben 21 jongeren meegedaan aan een sportkaderopleiding van de KNVB en 19 aan de 

basis opleiding tot scheidsrechter voetbal. Verschillende leerlingen zijn begeleid bij hun maatschappelijke stage 

in voetbal. Er zijn verder veel verschillende naschoolse sportactiviteiten opgezet en begeleid, specifiek: voetbal-

futsal-zumba-golf. De school deed ook mee met verschillende sporten aan Mission Olympic en binnenschools 

was er vanuit LO2 extra aandacht voor sporten als zeilen, survival, kajak, bowlen en dans. Tot slot zijn 

verschillende sporttalenten door de combinatiefunctionaris ondersteund om sport en school optimaal te 

kunnen combineren.  

 

Op het Philips van Horne hebben 50 brugklassers telkens meegedaan aan de extra sportactiviteiten van 

Sportline. Vanuit WhoZnext hebben jongeren sportactiviteiten georganiseerd: volleybal, open dag, boksen, 

zaalvoetbal. Daarnaast zijn uiteenlopende sportaanbieders de school binnengehaald en zijn in samenwerking 

activiteiten aangeboden wat betreft tennis, honkbal, breakdance, rolstoelbasketbal, ballroom dance. Hierbij 

wordt met Punt Welzijn wekelijks Sport4Girls aangeboden. De combinatiefunctionarissen hebben coördinatie 

gevoerd over sportkaderopleidingen voetbal en hockey. Enkele eenmalige activiteiten zijn de nationale 

sportweek (35 deelnemers), promotie van het sportactiviteitenboekje en de verkiezing sporttalent van het jaar.  
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6.4 Outcome 

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoet 10% aan de NNGB5 in zowel de zomer als de winter. Dat 

is lager dan het landelijk percentage van 17,9% voor deze doelgroep. Het percentage leerlingen dat aan de 

Fitnorm voldoet
6
 is 67,5%, dit is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 31,8%.   

 

Tabel 36. Percentage jongeren in het VO dat voldoet aan de NNGB en de Fitnorm 

 Voortgezet onderwijs 

NNGB winter 2,4% 

NNGB zomer 10,9% 

NNGB zomer & winter 10% 

Fitnorm winter 4,0% 

Fitnorm zomer 11,6% 

Fitnorm zomer & winter 67,5% 

  

In 2010 is in Weert  ook gevraagd op hoeveel dagen van de week leerlingen minimaal 60 minuten lichamelijk 

actief zijn. Uit de cijfers van 2010 is niet op te maken welke leerlingen alléén in de zomer, alléén in de winter of 

zowel in de zomer als in de winter aan de norm voldoen, maar er is wel een vergelijking mogelijk op basis van 

de NNGB zomer (in de zomer minimaal 7 dagen per week matig intensief lichamelijk actief) en NNGB winter (in 

de winter op minimaal 7 dagen van de week matig intensief lichamelijk actief). De cijfers zijn te zien te zien in 

tabel 37. 

 

Tabel 37. Percentage leerlingen dat voldoet aan de NNGB zomer en NNGB winter  in huidige meting en in 2010. 

 Voortgezet 

onderwijs 2012 

Voortgezet 

onderwijs 2010 

Percentage dat voldoet aan NNGB Zomer 21% 20,7% 

Percentage dat niet voldoet aan NNGB Zomer 79% 79,3% 

Percentage dat voldoet aan NNGB Winter 12,5% 9% 

Percentage dat niet voldoet aan NNGB Winter 87,5% 91% 

 

Er zijn geen grote verschillen tussen 2010 en 2012. Het percentage leerlingen uit het voortgezet onderwijs dat 

in de winter de NNGB voldoet  is iets hoger in vergelijking met het percentage in 2010.  

 

                                                             
 

5 NNGB voor kinderen tot 18 jaar: dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de 
activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid 
(kracht, lenigheid en coördinatie). 
6 Fitnorm: ten minste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit. 
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In figuur 20 is specifieker gekeken naar het gemiddeld aantal dagen per week dat kinderen in het voorgezet 

onderwijs aangeven dat ze 60 minuten lichamelijk actief zijn. Acht procent geeft aan 0 dagen per week een uur 

matig intensief te bewegen, 92 procent is minimaal een dag per week een uur actief. Bijna tweederde (63,5%) 

van de leerlingen geeft aan 3 dagen of meer per week matig intensief lichamelijk actief te zijn.  

 

 

Figuur 20.  Aantal dagen per week waarop VO-leerlingen matig intensief actief zijn  
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7. School en cultuur  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de cultuurcoach, die werkzaam is op het snijvlak van 

school en cultuur. Het hoofdstuk bevat vooral de resultaten van vragen over cultuurparticipatie aan leerlingen 

in het primair en voortgezet onderwijs. Voor specifiekere informatie over de Marktplaats Ku+Cu en output van 

de cultuurcoach is een aparte evaluatie 2010-2012 en het programma 2012-2014 beschikbaar.  

 

6.1 Input- welke functionarissen zijn actief? 

Er is één combinatiefunctionaris als cultuurcoach actief vanuit de Marktplaats Ku+Cu.  

 

6.2 Throughput- Samenwerking binnen en buiten de basisschool 

De cultuurcoach is aangesteld om binnen de (ver)brede basisscholen de cultuureducatie af te stemmen op het 

profiel, scenario en de visie van de lokale brede school en hierdoor cultuureducatie vraaggericht en 

geïntegreerd als een doorlopende leerlijn in het schoolwerkplan op te nemen. Daarnaast is de cultuurcoach 

ingezet om het binnen- en buitenschoolse cultuuraanbod nadrukkelijker met elkaar te verbinden, door de 

samenwerking tussen opvoedingspartners te versterken en verbindingen te leggen tussen onderwijs, 

buitenschoolse opvang en cultuureducatie in de (ver)brede school. Hierbij wordt tevens gestreefd verbindingen 

te leggen met de wijk en aanwezige (amateur)verenigingen.   

 

Een korte schets van de inzet per basisschool:   

Kindcentrum Aan de Bron heeft cultuureducatie verbonden met de kernconcepten. Per jaar zullen er drie 

projecten worden uitgevoerd waarbij de verschillende disciplines over de verschillende bouwen worden 

verdeeld zodat alle leerlingen met alle disciplines in aanraking zullen komen. Met Kinderopvang en Punt 

Welzijn is de afspraak gemaakt om waar mogelijk in te haken op deze projecten. In de Kunstpassage (tussen 

school en sporthal) wordt door kinderen en (amateur) kunstenaars geëxposeerd.  

Montessorischool (2 locaties) heeft cultuureducatie verbonden aan het kosmisch onderwijs, er zullen per jaar 

drie thema’s worden uitgevoerd in projecten cultuureducatie Ook hierbij worden de  verschillende disciplines 

over de verschillende bouwen verdeeld. 

Brede school Markeent geeft cultuureducatie in projectvorm, waarbij het onderwerp een relatie heeft met de 

belevingswereld van de kinderen: bijvoorbeeld bouw of zintuigen. Hierbij wordt een groot aantal disciplines 

aangeboden om leerlingen te laten kennismaken met allerlei vormen van kunst en cultuur. Voor komend jaar 

wordt dit verbonden met aanbod binnen de bso. 

Brede school OBS de Uitkijktoren geeft cultuureducatie die een duidelijke relatie moet hebben met de leerstof. 

Om die reden is gekozen voor het ontwikkelen van een methode waarbij de geschiedenismethode als 

uitgangspunt wordt genomen. Hierbij wordt in verschillende disciplines door vakdocenten een les voor 

gemaakt, die de leerkracht zelf moet kunnen geven. 
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Brede school Moesel is een nieuwe school die vanwege de nieuwbouw en de fusie heeft gekozen voor een 

nieuwe start: allereerst het schrijven van een cultuur-beleidsplan, daarna het uitvoeren van een project dat is 

verbonden met het goede doel van de stichting Eduquaat. Hierin wordt samengewerkt met de bso en de wijk. 

Basisschool de Kameleon vindt integratie van cultuureducatie in het onderwijs belangrijk, omdat hierdoor de 

leerstof betekenisvoller is voor de kinderen. Er wordt gekozen voor twee projecten per jaar, waarbij thema’s 

aan de orde komen die op school spelen, en waarbij het accent ligt op taalontwikkeling. 

 

6.3 Output- Kunsteducatief en cultuuraanbod 

 

Culturele activiteiten 

Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs beantwoorden de vraag ‘welke culturele activiteiten heb je 

de afgelopen 12 maanden beoefend? In figuur 21 is te zien dat in het voortgezet onderwijs Tekenen en 

schilderen (49%), een muziekinstrument bespelen (36%), dans (31%) en zingen (31%) de meest gegeven 

antwoorden zijn. Voor het primair onderwijs zijn dat Tekenen en schilderen (36%), dans (29%), zingen (25%) en 

toneel (24%).  

 

 

Figuur 21. Welke culturele activiteiten heb je in de afgelopen 12 maanden beoefend? 

 

In de categorie ‘iets anders, namelijk’ werd in het primair onderwijs vooral aangegeven: film/bioscoop (20 maal) 

knutselen (16 maal) en museumbezoek  (12 maal), in het voortgezet onderwijs was dat:  ‘blog bijhouden’, 

‘museumbezoek’, ‘spelen in een big band’. 
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Tabel 38. Lidmaatschap van een culturele vereniging 

 Lid culturele vereniging Geen lid culturele vereniging 

Primair onderwijs 21% (111)  79 % (418) 

Voortgezet onderwijs 31,4% (81) 68,8% (177) 

 

Van de 529 leerlingen in het primair onderwijs zijn er 111 lid van een culturele vereniging (tabel 38). De 

meesten hiervan zijn lid van Rick (31 keer aangegeven). Daarnaast geven zij aan lid te zijn van een culturele 

vereniging waar zij: (break)dancen (23 keer), zingen (7 keer) of gitaar spelen (6 keer). Twee respondenten zijn 

lid van een harmonieorkest. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is 31,4% (81 respondenten) lid van 

een culturele vereniging, 68,8% (177 respondenten) is dat niet. 

 

 

Figuur 22. Redenen voor deelname aan culturele activiteiten 

 

Figuur 22 geeft de redenen weer die leerlingen hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten. In zowel 

het basisonderwijs als voortgezet onderwijs noemen de leerlingen vooral ‘het is gewoon leuk om te doen’ 

(respectievelijk 67,3% en 61% van de leerlingen noemt dit als reden), gevolgd door ‘ik leer er nieuwe 

vaardigheden’ en ‘het is gezellig/je ontmoet andere jongenen’. 

 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die niet deelnemen aan culturele activiteiten (n=69) noemen daarvoor 

als voornaamste redenen: ‘andere dingen zijn leuker om te doen’ (44,9%), ‘Ik ben er niet goed in /ik heb er 

geen tijd voor’  (beide 30,4%), ‘de sfeer staat me niet aan/ mijn vrienden doen ook niet aan culturele 

activiteiten’ (beide 10,1%). 8,7% noemt als reden dat het ‘te duur’ is. 29% noemt een andere reden, in vrijwel 

alle gevallen is dat  ‘ik vind het saai’. Voortgezet onderwijs leerlingen kregen ook de vraag of zij weer zouden 

willen deelnemen aan culturele activiteiten. 69,7% wil dat niet, 8,7% zou dat wel willen en 21,7% weet het niet. 
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Binnenschoolse en naschoolse culturele activiteiten 

 

Tabel 39. Waardering binnenschoolse en naschoolse culturele activiteiten in primair en voortgezet onderwijs 

 Helemaal niet 

leuk 

Niet zo leuk Neutraal Leuk Heel erg 

leuk 

VO: Culturele activiteiten op school 17,4% 11,6% 38,8% 23,2% 8,9% 

VO: CKV-activiteiten 16,5% 8,9% 52,6% 17,7% 4,3% 

PO: Cultuurlessen op school 4% 6,8% 17,8% 50,5% 28% 

PO: Culturele activiteiten buiten school 1,8% 3% 9,7% 54,5% 30,9% 

PO: Culturele activiteiten Vakantiepas 1,4% 5,8% 14,5% 46,4% 31,9% 

 

Tabel 39 geeft de waardering weer van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs over (voor voortgezet 

onderwijs) culturele activiteiten op school en CKV-activiteiten en (voor primair onderwijs) cultuurlessen op 

school (tekenen, schilderen, toneel, etc.), culturele activiteiten buiten school en culturele activiteiten met de 

Vakantiepas. 32,1% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs beoordeelt culturele activiteiten op school als 

(heel erg) leuk, 38,8% is neutraal en 29% vindt ze (helemaal niet) leuk. Over de CKV-activiteiten is 52,6% 

neutraal. Basisschoolleerlingen zijn wat positiever over culturele activiteiten: zowel de cultuurlessen op school, 

als de culturele activiteiten buiten de school, en de culturele activiteiten van de Vakantiepas vindt ruim 70% 

leuk of heel erg leuk. 

  

Op de vraag van wie basisschoolleerlingen cultuurlessen (tekenen, schilderen, toneel enzovoorts) krijgen, geeft 

33,6% aan dat dat is van iemand die hierin speciaal les komt geven. 31,2% van de leerlingen uit het primair 

onderwijs heeft wel eens deel genomen aan culturele activiteiten buiten school. 68,8% heeft dat niet. 

 

Maatschappelijke Stage Cultuur 

35 (10,1%) van de ondervraagde leerlingen op het voortgezet onderwijs hebben hun Maatschappelijke Stage in 

cultuur gedaan. Zij deden da met name in de muziek (8 leerlingen, o.a. bij een Big Band, harmonie of koor) of 

bij kindgerelateerde organisaties (7 leerlingen, o.a. kindervakantiewerk, jeugdkamp of kinderfeestjes 

organiseren) en overige (7 leerlingen, o.a. wereldwinkel, parochie, carnavalsvereniging, museum). 

 

285 leerlingen deden geen maatschappelijke stage cultuur. De belangrijkste redenen daarvoor zijn te zien in 

figuur 23. De meeste leerlingen waren niet verplicht een maatschappelijke stage te doen (46,7%), 23,5% gaf als 

reden ‘anders, namelijk’ aan. 7 van hen gaven aan dat ze de stage nog moeten doen, en maar liefst 18 

leerlingen hebben er (nog) niet van gehoord. 
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Figuur 23.  Redenen om geen maatschappelijke stage cultuur te doen 

 

6.4 Outcome 

Met betrekking tot het resultaat van de inspanningen op het gebied van cultuur, kregen leerlingen in het 

voortgezet onderwijs de vraag of zij naar aanleiding van deelname aan culturele activiteiten op school (van plan 

zijn) lid te worden van een culturele vereniging of een culturele opleiding gaan doen. 1,8% (6 leerlingen) zeggen 

lid te zijn geworden van een culturele vereniging of culturele opleiding na deelname aan culturele activiteiten 

op school, en 6,7% (22 leerlingen) is dat van plan. 91,4% is geen lid geworden van een culturele vereniging. 

 

In tabel 40 is te zien hoeveel leerlingen uit het primair onderwijs hebben deelgenomen aan culturele 

activiteiten via de vakantiepas en of dit heeft geleid tot een lidmaatschap van een culturele vereniging. 26,1% 

van de basisschoolleerlingen heeft deelgenomen en daarvan is 15,9% lid geworden van een culturele 

vereniging of instelling. 

 

Tabel 40. Deelname aan culturele activiteiten Vakantiepas en of dit leidde tot lidmaatschap 

 Wel of niet deelgenomen 

(n=350) 

Percentage deelnemers (n=97) 

dat lid is geworden 

 Ja Nee Ja Nee 

Culturele activiteiten Vakantiepas 26,1% (138) 73,9% (391) 15,9% (22) 84,1% (116) 
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8. Welzijn en integratie  

 

Er zijn nog enkele onderwerpen die niet goed passen in voorgaande hoofdstukken, maar die wel gerelateerd 

zijn aan de inzet van sportstimulering in de afgelopen jaren. Op het terrein van welzijn en integratie is namelijk 

aangegeven dat dit dient bij te dragen aan de weerbaarheid van jongeren en de integratie van allochtone 

jongeren.  

 

Rots en Water 

Wat betreft het verbeteren van de weerbaarheid van kinderen is in het basisonderwijs het programma Rots en 

Water aangeboden. Een belangrijk onderdeel van dat programma vormen fysieke beweegactiviteiten. 66,9% 

van de 529 leerlingen is bekend met Rots en Water, 53,3% heeft hieraan deelgenomen. In figuur 24 is de 

waardering door de leerlingen te zien. 68,5% van de leerlingen vond de activiteiten leuk of heel erg leuk. 

 

Figuur 24. Waardering Rots en Water 

 

Aan de leerlingen is een aantal vragen gesteld over de effecten van de Rots en Water activiteiten. In tabel 41 is 

te zien dat 53,5% door Rots en Water minder snel andere kinderen zal pesten, 46,1% weet beter wat ze 

moeten doen als ze worden lastig gevallen.  

 

Tabel 41. Effecten van Rots en Water volgens de deelnemers 

Dor de Rots en Water activiteiten…. Ja Een beetje Nee 

…heb ik meer zelfvertrouwen gekregen 33,7% 44,7% 21,6% 

…durf ik sneller iets te zeggen als ik iets 

onprettig vind, als ik iets niet wil 

35,1% 35,5% 29,4% 

…denk ik dat ik vaker andere kinderen zal 

helpen die bang zijn 

34,8% 37,9% 27,3% 

…weet ik beter wat ik moet doen als ik lastig 

gevallen wordt 

46,1% 29,4% 24,5% 

…zal ik minder snel andere kinderen pesten 53,5% 21,3% 25,2% 
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Wat betreft de bijdrage van sport aan integratie van allochtone jongeren is geen extra informatie verzameld. In 

het algemeen kan gesteld worden dat een ongeveer een kwart van de jongeren die meedoet aan de 

activiteiten van de combinatiefunctionarissen allochtoon is (zie ook tabel 20). Per activiteit verschilt dit 

overigens, bij de Urban Sports Tour en Kids Sport Club is het percentage allochtone kinderen dat meedoet 

groter dan bij Sport Na School.  

 

Tot slot is aan kinderen in het primair en voortgezet onderwijs nog de vraag gesteld over welke thema’s ze 

meer zouden willen weten. In het primair onderwijs scoren gezonde voeding, gamen, pesten en omgaan met 

geld relatief hoog. In het voortgezet onderwijs komt relaties en seksulateit op de vierde plaats, na ook gezonde 

voeding, omgaan met geld en gamen.  

 

Figuur 26. Over welke thema’s willen kinderen in Weert meer weten 
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9. Conclusies en aanbevelingen 

 

Op basis van voorgaande hoofdstukken met de resultaten van deze evaluatie kunnen acht voorlopige 

conclusies worden getrokken over de voortgang en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen in 

Weert. Om de huidige inzet optimaal te continueren en in 2014 heldere eindconclusies te trekken zijn 

daarnaast enkele aanbevelingen geformuleerd.  

 

Conclusies 

1. De sportparticipatie blijft hoog, lidmaatschappen lopen terug en aantal jeugdigen dat aan 

beweegnormen voldoet blijft ongeveer gelijk  

Uit het onderzoek blijkt dat de sportparticipatie van de onderzochte jongeren op eenzelfde hoog niveau ligt als 

in de afgelopen tien jaar. Opvallend is echter wel dat bij dezelfde groep jeugdigen het aantal dat lid is van een 

sportvereniging sterk terugloopt. Dat lijkt te betekenen dat de Weertse jeugd nog steeds veel sport, maar 

minder vaak binnen verenigingsverband. Welke rol de combinatiefunctionarissen hier precies in spelen is 

momenteel niet exact te achterhalen. Wel valt op (zie conclusie 2) dat de verenigingen met een 

combinatiefunctionaris wèl ledengroei ervaren door de inzet van de combinatiefunctionaris en dat de 

combinatiefunctionarissen een grote hoeveelheid sportactiviteiten bij de Weertse scholen en wijken aanbieden.  

 

2. Er wordt een groot binnen- en buitenschools sportactiviteitenaanbod georganiseerd door de 

combinatiefunctionarissen 

Er wordt door de combinatiefunctionarissen zowel binnenschools als na schooltijd een divers en groot aantal 

sportactiviteiten georganiseerd door de combinatiefunctionarissen. De vele deelnemende kinderen zijn in het 

algemeen positief over de georganiseerde activiteiten en een deel van de kinderen geeft aan dat ze via die 

activiteiten ook lid zijn geworden van een sportvereniging. Uitkomsten zijn verschillend per soort activiteit. Zo 

wordt de Urban Sports Tour bijvoorbeeld wat positiever beoordeeld dan Sport Na School, terwijl bij Sport Na 

School relatief meer kinderen aangeven dat ze daardoor lid zijn geworden van een sportvereniging. Door de 

inzet van de combinatiefunctionarissen kunnen kinderen vaker meedoen aan sport- en beweegactiviteiten. 

Precies vaststellen in hoeverre dat kinderen in Weert dagelijks kunnen sporten is met de beschikbare gegevens 

niet mogelijk.  

 

3. Sportverenigingen met een eigen combinatiefunctionaris ervaren duidelijk meerwaarde en 

ledengroei, de andere verenigingen niet 

Er is een relatief klein aantal sportverenigingen dat aangeeft betrokken te zijn bij de inzet van een 

combinatiefunctionaris. De sportverenigingen met een convenant ervaren een duidelijke positieve 

meerwaarde van de inzet van de combinatiefunctionaris en geven aandat dit heeft geleid tot extra leden. 

Belangrijke succesfactoren zijn het enthousiasme van de sportprofessionals en de verhoogde kwaliteit van het 

aanbod. De andere sportverenigingen zijn momenteel nauwelijks betrokken en ervaren geen meerwaarde. 
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Twee van hen hebben aangegeven interesse te hebben in een ‘eigen’ combinatiefunctionaris, dertien weten dit 

niet. Hierbij gaven tien contactpersonen van verschillende sportverenigingen aan niet op de hoogte te zijn van 

de mogelijke inzet van combinatiefunctionarissen en acht verenigingen gaven aan dat geld de reden is om geen 

combinatiefunctionaris aan te stellen. Het is zinvol om te benoemen dat andere verenigingen nadrukkelijker 

betrokken kunnen worden, maar betekent niet dat een andere aanpak wenselijk is. In sommige andere 

gemeenten waar het bereik bij sportverenigingen groter is dreigt namelijk de valkuil van ‘versnippering’ en 

zorgt het ontbreken van focus er voor dat per vereniging de ervaren meerwaarde gering is. Het is een bewuste 

keuze om te focussen of om breed uit te zetten, die bij voorkeur gekoppeld is aan de beoogde doelstellingen.  

 

4. Sportverenigingen die betrokken zijn bij de inzet van een combinatiefunctionaris zijn niet zozeer 

sterke sportverenigingen 

De sportverenigingen met een eigen combinatiefunctionaris voldoen momenteel niet altijd aan de kenmerken 

van sterke sportverenigingen, die ook actief zijn richting onderwijs, naschoolse opvang en de wijk. De situatie 

van de vereniging hangt af van uiteenlopende factoren, die ook niet altijd eenvoudig beïnvloedbaar zijn. Zo 

blijkt een vereniging met een eigen combinatiefunctionaris een zorgwekkende financiële situatie te hebben en 

hebben ze niet altijd beschikking over eigen faciliteiten.  

 

5. Het cultuur- en kunsteducatief aanbod in Weert wordt overwegend positief ervaren door de jeugd 

en lijkt gerelateerd aan lidmaatschappen bij culturele instellingen 

Er is in dit onderzoek onvoldoende informatie beschikbaar om te bepalen welk resultaat dat de cultuurcoach 

exact heeft gerealiseerd. De cultuurcoach organiseert aanbod voor leerlingen in het primair onderwijs. Uit het 

onderzoek blijkt dat vooral leerlingen uit het primair onderwijs erg positief zijn over het binnen- en 

buitenschoolse cultuuraanbod. Dat is niet het geval in het voortgezet onderwijs. Daarnaast geven verschillende 

kinderen aan dat zij door deelname aan georganiseerde activiteiten lid zijn geworden van culturele instellingen.  

 

6. Randvoorwaarden lijken goed geregeld, maar men vindt de financiële basis van de inzet van 

combinatiefunctionarissen wankel 

Via plannen, overeenkomsten en onderlinge afstemming met alle uiteenlopende partners lijken de 

randvoorwaarden van de inzet van de combinatiefunctionarissen goed geregeld. Ook in de gespreksverslagen 

en cijfermatige resultaten, waar het gaat over ervaren knelpunten en samenwerking, komen geen opvallende 

negatieve uitkomsten over bijvoorbeeld werkgeverschap of onderlinge afstemming naar voren. Wel valt op dat 

er veel zorg bestaat over de beoogde (60%) eigen financiering via de maatschappelijke partners. 

 

7. Het takenpakket en de beoogde doelstellingen van de combinatiefunctionarissen in Weert zijn zeer 

divers 

Uit de vele en verschillende plannen en evaluaties blijkt dat de taken die de combinatiefunctionarissen 

uitvoeren en de doelstellingen die ze nastreven per persoon verschillend zijn. Voordeel daarvan is dat ze zo 
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goed kunnen aansluiten op specifieke context en vraag- en resultaatgericht wordt gewerkt. Nadeel is dat er op 

deze wijze minder planmatig wordt gewerkt aan strategische maatschappelijke ambities.  

 

8. De monitoring kent beperkingen en de waardering van het sport- en cultuuraanbod kan nog niet 

altijd gekoppeld worden aan de inzet van de combinatiefunctionarissen  

De diversiteit aan evaluaties en aanpakken, de in eerste instantie niet optimale respons op de scholen en 

keuzes van meetinstrumenten hebben er toe geleid dat niet altijd voldoende betrouwbare gegevens zijn om 

harde vergelijkingen te maken met ander onderzoek. Ook zijn er enkele doelstellingen waarover met de 

huidige meetmethoden geen scherpe conclusies kunnen worden getrokken (bijvoorbeeld dagelijks 

sportaanbod voor alle kinderen). Ze zijn wel waardevol zijn als eerste uitvoerig beschreven indicaties van 

voortgang en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen. Door de eindevaluatie in 2014 aan te 

scherpen en te koppelen aan de uitkomsten van deze tussenevaluatie kunnen dan scherpere conclusies over de 

combinatiefunctionarissen worden getrokken.  

 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de conclusies en opgedane ervaringen in periode van de tussenevaluatie zijn hieronder 

enkele aanbevelingen uitgewerkt. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de ervaringen van Kennispraktijk in 

andere gemeenten en het meerjarige landelijke verdiepingsonderzoek combinatiefuncties. 

 

a) Versterk de financiële basis van de inzet van combinatiefunctionarissen, bijvoorbeeld door  

verenigingen en de combinatiefunctionarissen te ondersteunen wat betreft ondernemerschap 

De meeste combinatiefunctionarissen en sportverenigingen ervaren het als lastig (een uitdaging) om de 

gewenste cofinanciering te realiseren. Deze vorm van ook financiële samenwerking tussen gemeente en 

maatschappelijke organisaties is relatief nieuw en is nog geen gemeengoed in de sportsector. Dit, ondanks dat 

steeds meer gemeenten het voorbeeld van de gemeente Weert hierin volgen. Het lijkt zinvol om 

combinatiefunctionarissen en sportverenigingen actief te ondersteunen om een ondernemende houding aan te 

nemen, waarbij geld genereren wordt gekoppeld aan de eigen en gemeentelijke doelen. Concreet zou richting 

combinatiefunctionarissen en de betrokken maatschappelijke organisaties een training ‘Ondernemerschap’ 

gevolgd kunnen worden. Het gaat hierbij zowel om op persoonlijk niveau te bepalen hoe professionals 

ondernemender kunnen werken, maar ook om op organisatieniveau ondernemerschap te stimuleren en hierop 

te coachen.  

 

b) Bepaal wat de gemeentelijke visie is op sportstimulering en de rol van gemeente, sportverenigingen, 

andere sportaanbieders en het bewegingsonderwijs daarin 

c) Breng meer samenhang aan in de te hanteren aanpakken 

d) Koppel de inzet van combinatiefuncties aan het rijksbeleid rondom buurtsportcoaches en bepaal 

welke visie en aanpakken daarbij worden gehanteerd 
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Bovenstaande drie aanbevelingen zijn ietwat verschillend, maar hebben veel verwantschappen. Er is op dit 

moment geen expliciete visie op sportstimulering geformuleerd, waarin vanuit de potentiële waarde van sport 

voor mensen en maatschappij speerpunten worden bepaald voor de inzet van combinatiefunctionarissen/ 

buurtsportcoaches. Er is nu in de uitvoering een grote diversiteit in doelen, aanpakken en resultaten (die 

overwegend positief zijn). Mede vanuit het nieuwe rijksbeleid zou de inzet van combinatiefunctionarissen/ 

buurtsportcoaches in Weert bijvoorbeeld nog nadrukkelijker gekoppeld kunnen worden aan buurten en 

doelgroepen die weinig sporten en bewegen. Het nieuwe beleid rondom buurtsportcoaches kent namelijk ook 

een iets andere focus dan voorheen, ondanks de vele overeenkomsten. Bij buurtsportcoaches wordt de inzet 

van sportprofessionals nadrukkelijker dan bij combinatiefuncties gekoppeld aan buurten, specifieke 

doelgroepen die weinig bewegen en een vraaggerichte werkwijze. Momenteel wordt vooral een brede 

aanbodgerichte aanpak gehanteerd. De gemeente houdt in de lokale uitvoering ook de komende jaren de regie. 

Afhankelijk van de gemeentelijke visie op sport(stimuleringsbeleid) zou kunnen worden vastgesteld dat de 

huidige doelen en werkwijze voldoen. Door het aantal doelen en aanpakken te verminderen en specifieker te 

maken lijkt het echter waarschijnlijk dat de combinatiefunctionarissen (nog) meer maatschappelijke effecten 

kunnen realiseren dan nu het geval is. Als een visie wordt ontwikkeld dan heeft het de voorkeur dit 

procesmatig zoveel mogelijk op interactieve wijze uit te voeren met alle lokale en regionale partners7. 

 

e) Maak een eenvoudig communicatieplan met de combinatiefunctionarissen en zorg voor optimale 

zichtbaarheid bij inwoners en organisaties in Weert 

De combinatiefunctionarissen bieden een heel groot aanbod van activiteiten aan die positief worden ervaren 

door de betrokkenen. Voor toekomstig draagvlak en verdere uitbreiding van de resultaten is het belangrijk om 

de positieve ervaringen en het enthousiasme veelvuldig en goed te communiceren. Uit enkele gesprekken 

bleek hierbij ook dat de zichtbaarheid van de combinatiefunctionarissen vergroot kan worden. Na enkele jaren 

te hebben ingezet op uitbreiding en verbetering van aanbod is het nu een logisch moment om nadrukkelijker te 

communiceren over de resultaten.  

 

f) Bepaal wat wel en wat niet te monitoren (aan de hand van aangescherpte doelstellingen) en maak 

hier vroegtijdig afspraken over met alle partners 

Het is zinvol om in navolging van deze rapportage te bepalen wat tot en met 2014 wel en wat niet aan 

gegevens verzameld dient te worden. Wat betreft bijvoorbeeld de verschillende naschoolse sportactiviteiten 

wordt al systematisch informatie verzameld door Punt Welzijn. Op andere onderdelen, bijvoorbeeld de 

evaluatieverslagen van de combinatiefunctionarissen en kwalitatieve gegevens van combinatiefunctionarissen/ 

maatschappelijke organisaties is dat minder het geval. Voor het bepalen wat wel en niet te monitoren vormen 

de doelstellingen en te hanteren aanpakken het uitgangspunt, samen met de uitkomsten van dit onderzoek. 

                                                             
 

7
 Zie voor uitgangspunten bijvoorbeeld de ontwikkelde brochure: Hagedoorn, N., Hampsink, M., & 

Steenbergen, J. (2007). Interactieve beleidsontwikkeling - Introductie, handvatten, tips en praktisch aanbod 
voor beleidsmakers. Bennekom: NISB. 
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Mogelijk dat die ook aanleiding vormen om de doelstellingen aan te scherpen (bijvoorbeeld streven dat nog 

maar 5% van de kinderen nul dagen 60 minuten beweegt en 75% van de kinderen op drie dagen of meer een 

uur beweegt). Een specifieke suggestie is om in elk geval aan het eind van schooljaar/ sportseizoen 2012/ 2013 

en 2013/ 2014 systematisch en kwalitatief te evalueren met de combinatiefunctionarissen en maatschappelijke 

partners. Daarnaast lijkt het zinvol om de vragenlijsten voor jeugd en jongeren (uitzetten in 2014) enigszins in 

te korten en betere afspraken te maken met de scholen in de voorbereiding.  

 

 

 


