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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u over de verlenging van de afspraken met het ministerie 
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de regeling 'Brede Impuls 
Combinatiefuncties'. Tevens informeren wij u over de daar indirect mee samenhangende 
aanpak van de motie 'EIke school een vakdocent', die in juni j l . door uw raad is 
vastgesteld en als onderdeel van de uitwerking van het Meerjarenprogramma Sport en 
Bewegen wordt opgepakt. 

Aanteiding en doel 
Sinds 2009 neemt Groningen deel aan de rijkssubsidieregeling 'Combinatiefuncties', die 
inmiddels omgevormd is tot de regeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties'. We hebben 
met het ministerie van VWS afgesproken om eind 2016 in totaal 26 fte aan 
combinatiefuncties te realiseren, die voor onze jeugd een brug vormen tussen school en 
sport en tussen school en cultuur (zie collegebesluit OS. 13.3621308). We realiseren in 
Groningen inmiddels, volgens afspraak, 26 fte aan combinatiefuncties. 

Eind 2016 lopen de afspraken met het ministerie van VWS over de strucurele regeling 
'Brede Impuls Combinatiefuncties' af. Op verzoek van het ministerie hebben wij eind 
September 2016 via de Verklaring Brede Impuls Combinatiefuncties aan het ministerie 
van VWS laten weten, dat wij de huidige afspraken willen continueren in 2017. Gemeente 
Groningen zal ook in 2017 met het maximale percentage (140%) deelnemen aan de 
regeling en wederom 26 fte aan combinatiefuncties realiseren. 
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Combinatiefuncties Groningen 
De regeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties' maakt het mogelijk 26 fte aan 
combinatiefuncties in te zetten, waarmee we kinderen en jongeren kansen bieden op 
ontplooiing in sport, bewegen, gezonde leefstijl en cultuur. Deze professionals werken in 
de domeinen: topsport, talentontwikkeling en onderwijs (3,8 fte), cultuur/muziek en 
onderwijs (1,7 fte) en Bslim, bestaande uit het sport en leefstijlprogramma voor de jeugd 
(11,4 fte) en Bewegen voor Kinderen/kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs (9,1 fte). 

Financien 
De rijksregeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties' is een structurele regeling. Voor het 
jaar 2017 ontvangen wij van het rijk een bedrag van 519.960 euro voor het realiseren van 
26 fte aan combinatiefuncties. Per te realiseren fte aan combinatiefunctie ontvangen wij 
van het rijk 20.000 euro. De overige personele kosten financieren wij uit structurele 
gemeentelijke middelen of ze worden gefinancierd door derden. 

Meer dan de helft van alle Groningse combinatiefuncties (ruim 14 van de 26 fte) wordt 
mede gefinancierd door derden, zoals topsportverenigingen (in samenwerking met 
onderwijs/Regionale Trainingscentra), het onderwijs en Vrijdag. De goede en intensieve 
samenwerking met de schoolbesturen 02G2, VCOG en KOC binnen Bewegen voor 
Kinderen zorgt ervoor dat er inmiddels, met behulp van cofinanciering door genoemde 
schoolbesturen, op bijna alle scholen in de Bslimwijken vakdocenten voor het 
bewegingsonderwijs worden ingezet. 

Vanuit structurele gemeentelijke middelen (sportbeleid, gezondheidsbeleid en 
jeugdbeleid) dragen wij op jaarbasis 507.000 euro bij aan combinatiefuncties. Dit betreft 
de cofinanciering van een deel van Bslim (11,4 fte). 

Bewegen voor kinderen 
Met rijksmiddelen vanuit de regeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties' zijn we vanuit 
Bslim in 2013 gestart met een kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs op de 
basisscholen via pilots 'Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond'. Een van de 
aanleidingen voor het ontwikkelen van deze aanpak was de constatering dat we meer 
kinderen (4-12 jaar) bereiken met binnenschoolse sportactiviteiten dan met een naschools 
aanbod. Hoe goed het naschoolse aanbod ook is, het blijft vrijblijvend en we bereiken 
vooral kinderen die al op sport gericht zijn. Door in nauwe samenwerking met het 
onderwijs te investeren in de inzet van brede vakdocenten voor het bewegingsonderwijs 
en voor een daarop aansluitend laagdrempelig buitenschools sportaanbod is de kwaliteit 
van het bewegingsonderwijs sterk toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek door de Hanze. 
Ook de scholen en de kinderen zelf zijn enthousiast en waarderen het door de 
vakleerkracht gegeven bewegingsonderwijs positief. Kortom de pilots zijn succesvol 
gebleken en zijn inmiddels uitgebreid naar alle Bslimwijken van Groningen (zie onze 
brief 4401043). 

Motie 'EIke school een vakdocent' 
Niet alleen voor kinderen in de Bslimwijken, maar voor alle kinderen is goed 
bewegingsonderwijs belangrijk. Om dit te benadrukken heeft de raad afgelopen juli via de 
motie 'EIke school een vakdocent' aangegeven, dat kwalitatief goed bewegingsonderwijs, 
gegeven door een vakleerkracht essentieel is voor alle kinderen in de stad. 
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Het belang van goed bewegingsonderwijs is onverminderd groot, gezien de algemene 
trend dat de jeugd steeds ongezonder gaat leven, minder beweegt en motorisch steeds 
minder vaardig is, wat uiteindelijk ook hun ontwikkelingskansen in gevaar brengt. In lijn 
met de motie en als uitwerking van het Meerjarenprogramma Sport en bewegen, nemen 
we in het nieuwe beleidskader voor Bslim dat momenteel ontwikkeld wordt (zie onze 
brief 4443018), op dat we samen met het onderwijs verder werken aan het realiseren van 
een kwaliteitsimpuls voor het bewegingsonderwijs op alle basisscholen in de stad. De 
regeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties' is daarbij een eerste handvat. We zullen 
samen met het onderwijs zoeken naar aanvullende middelen om deze ambitie - eIke 
school een vakdocent - te realiseren. Of en op welke termijn we er daadwerkelijk in 
slagen om op alle basisscholen een vakdocent in te zetten is deels afhankelijk van de 
(financiele) mogelijkheden van het onderwijs. Ons streven is om dit binnen 2 jaar te 
realiseren. We zullen uw raad in het vierde kwartaal van 2017 informeren over de stand 
van zaken. 

We nemen aan u met deze brief voldoende geinformeerd te hebben over de verlenging 
van de afspraken met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over 
de regeling 'Brede Impuls Combinatiefuncties' en over de aanpak van de motie 'EIke 
school een vakdocent'. Binnenkort leggen we het nieuwe beleidskader voor Bslim aan u 
voor waarin we nader ingaan op het sport en leefstijlprogramma voor de jeugd 
(buurtsportwerk en verenigingsondersteuning) en Bewegen voor Kinderen 
(kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


