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1. Het college besluit tot het continueren van 11,8 fte combinatiefuncties in 2011, volgens de
regeling Brede Scholen, Sport en Cultuur.

2. De kosten van het besluit bedragen € 590.000. Het besluit wordt gedekt uit de middelen
beschikbaar in de begroting.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om een besluit te nemen over de invulling van de Rijksregeling Brede Scholen,
Sport en Cultuur, cq. De Combinatiefuncties.



1

Onderwerp: Combinatiefuncties ten behoeve van Brede Scholen, Sport en Cultuur
in 2011
Reg. Nummer: STZ/JOS 2011/163

1. Inleiding
Met ingang van schooljaar 2008-2009 is de gemeente Haarlem gestart met de
regeling Brede Scholen, Sport en Cultuur cq. de Combinatiefuncties.
Het doel van de combinatiefuncties is:

- meer sport- en cultuuraanbod voor leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs;

- uitbreiding en ontwikkeling van brede scholen;
- versterking van sportverenigingen;
- intensivering van de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen;
- stimuleren van het dagelijks sport- en beweegaanbod;
- 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.

Een combinatiefunctie is een functie waarmee een werknemer in twee of meer
werksoorten binnen onderwijs, sport en/of cultuur werkzaam is.

Met het Rijk is in 2007 een convenant gesloten waarin de gemeente Haarlem
verklaart mee te doen aan deze structurele regeling. De regeling schreef voor dat in
2008-2009 gestart werd met 10,3 fte combinatiefunctionarissen. In de jaren 2010 en
2011 moeten er 11,8 fte gerealiseerd zijn en vanaf 2012 19,3fte.

Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten.
Voor 2011 zijn de nieuwe afspraken voorgesteld in deze nota, inclusief de daarvoor
bestemde financiering.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit tot het continueren van 11,8 fte combinatiefuncties in
2011, volgens de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.

2. De kosten van het besluit bedragen € 590.000. Het besluit wordt gedekt uit
de middelen beschikbaar in de begroting.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving

3. Beoogd resultaat

- Het continueren van het aanbod van combinatiefunctionarissen;
- Het versterken van de sportverenigingen in de stad;
- Het uitbreiden van naschools sport- en cultuuraanbod;
- Het uitbreiden en verdiepen van sport- en cultuuronderwijs tijdens

schooltijd;
- Versterken van School in de Wijk (de Haarlemse Brede School).

Collegebesluit
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4. Argumenten

De combinatiefunctionaris verhoogt de sportparticipatie
De combinatiefunctionaris is voor het grootste gedeelte aan het werk in
een samenwerking school/sportvereniging of school/wijk.
Sportstimulering is een van de belangrijkste doelstellingen van het
Rijk. Dit heeft tot gevolg dat er meer of beter bewegingsonderwijs
wordt gegeven, meer buurtsport en een betere aansluiting en
doorstroming van beide met de sportvereniging.

De combinatiefunctionaris ondersteunt de maatschappelijke rol van de
sportvereniging

Een groot deel van de combinatiefunctionarissen werkt voor een deel
voor de sportvereniging. Deze functionaris ondersteunt de vereniging in
bijvoorbeeld het neerzetten van vrijwilligersbeleid of het organiseren
van activiteiten voor scholen.

De combinatiefunctionaris versterkt de ontwikkeling van Brede Scholen
Een van de criteria van de regeling is dat een combinatiefunctionaris
ten goede moet komen aan de Brede Scholen in Haarlem. De huidige
Brede Scholen zijn een mix van goede en zwakke scholen. Praktisch
alle zwakke scholen doen mee aan School in de Wijk (Brede School in
Haarlem). De combinatiefunctionaris kan een aandeel hebben in de
programmering in School in de Wijk activiteiten of uitvoerder zijn van
activiteiten binnen/buitenschools of bij clubs of verenigingen.

De combinatiefunctionaris draagt bij aan een verbetering van het
cultuuraanbod voor jonge haarlemmers

De gemeente bevordert deelname aan kunst en cultuur.
Door de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur (Muziekcentrum
en Bibliotheek) wordt een zeer brede groep kinderen bereikt. Juist in
die delen van de stad waar mensen wonen voor wie kunst en
cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is en waar de
(financiële)drempels voor bijvoorbeeld het volgen van muzieklessen
van nature hoog zijn.
Cultuur en Cultuuronderwijs zijn belangrijk voor de jeugd van onze
stad.
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Financiële Paragraaf
Totaal Kosten € 590.000
Rijksbijdrage € 236.000
Gemeentelijke
Begroting, Impuls
Brede Scholen,
Sport en Cultuur
(2431-4756-1541)

€ 354.000

5. Kanttekeningen
geen

6. Uitvoering
Na goedkeuring door het college, kunnen bijgaande plannen tot uitvoering worden
gebracht.
SportSupport, MZK, Stadsbibliotheek Haarlem en Stichting Sint Bavo en mogelijk
nieuwe aanbieders maken plannen voor 2012. In maart komt een B&W voorstel
hieromtrent in het College.

7. Bijlagen
- Bijlage 1:Voorbeelden van Combinatiefunctionarissen en de financiële

consequenties

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Bijlage 1: Voorbeelden van Combinatiefunctionarissen en de financiële
consequenties

Mariska Zuiderburen is muziekdocente van Muziekcentrum Zuid Kennemerland (MZK).
Ze werkt voor de helft van haar uren op de muziekschool als docente Algemene Muzikale
Vorming. Voor de andere helft werkt ze op verschillende scholen in aandachtsbuurten in
Haarlem. Tijdens schooltijd geeft ze muziekles in de klassen. Na schooltijd geeft ze
muziekles aan kleuters in het kader van School in de Wijk. Mariska kost het MZK
€ 65.000,-. De helft van de uren werkt ze op de muziekschool dus die kosten (€ 32.500,-)
zijn voor MZK zelf, gekoppeld aan het Prestatieplan. MZK ontvangt € 20.000,- via de
gemeente van het Rijk. Salomo en Bavo, de besturen van de scholen waar de muzieklessen
plaatsvinden betalen beide € 4.000,-. Uit het Brede Schoolbudget komt € 2.000,-. Het
restant van € 2.500,- komt uit het nieuw beschikbaar gestelde budget van de gemeente
Haarlem.

Pieter Jansen is fulltime in dienst van SportSupport. Hij werkt voor de Brede School
Parkrijk als vakkracht Lichamelijke Opvoeding, als coördinator naschoolse
sportactiviteiten voor cluster School in de Wijk Oost en is sportbuurtwerker voor o.a.
het Cruyff Court. Pieter kost SportSupport € 50.000,- per jaar. SportSupport ontvangt
via de gemeente van het Rijk € 20.000,-. Het schoolbestuur van Brede School Parkrijk,
Stichting Salomo, betaald € 6.000,-. Vanuit het reguliere Prestatieplan voert
SportSupport al jaren sportbuurtwerk uit; hieruit komt € 15.000,-. € 5.000,- is Brede
School geld, het restant van € 4.000,- komt uit het nieuw beschikbaar gestelde budget
van de gemeente Haarlem.

Yusuf Benali werkt in dienst van de Stichting Sint Bavo als vakkracht LO op twee scholen
in Haarlem Oost. Daarnaast organiseert hij de naschoolse activiteiten in het kader van
School in de Wijk op deze twee scholen en de Kinderopvang. Ook is hij
verenigingsondersteuner voor sportvereniging Olympia. Dat betekent dat hij soms
trainingen verzorgt, maar meestal helpt bij het werven van vrijwilligers, het organiseren van
extra activiteiten voor de jeugd van de club en actief is bij het opzetten en ondersteunen van
het Jeugdbestuur. Yusuf kost Bavo € 50.000,- per jaar. Het Rijk betaalt via de gemeente €
20.000,-. Olympia betaalt zelf € 1.000,-. SportSupport betaalt vanuit
verenigingsondersteuning € 3.000,-. Bavo zelf betaalt € 15.000,-. Uit Brede schoolbudget
komt € 1.500,-. De kinderopvang betaalt € 7.000,-.
Het restant van € 2.500,- komt uit het nieuw beschikbaar gestelde budget van de gemeente
Haarlem.


