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Toelichting subsidieaanvraag inzet Buurtsportcoach Speciaal Onderwijs 

 

Probleemstelling of uitdaging 

Binnen de sportparticipatie van kinderen met een beperking zien we een aantal uitdagingen waar we met 

elkaar voor staan en waarbij de inzet van de buurtsportcoach een bijdrage dient te leveren, namelijk: 

 

1. Sportparticipatie blijft achter -> meer bewegen en sporten  

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van kinderen met een 

beperking ver achterblijft ten opzichte van de kinderen zonder beperking. Uit de monitor 

“Onbeperkt Sportief” van 2013 blijkt dat dit gaat om 29% versus 59%. En daarnaast is ook  het 

percentage kinderen met obesitas en overgewicht hoger t.o.v. kinderen zonder beperking. Het 

uiteindelijke doel is dat de sportparticipatie en beweegdeelname van kinderen op een 

vergelijkbaar niveau is als de sport en beweegparticipatie van de kinderen zonder beperking. 

 

2. Onvoldoende gegevens bekend  

Een andere uitdaging bevindt zich op het terrein van de inzicht in de exacte gegevens van de 

sportparticipatie van de jeugd met een beperking. Op dit moment is er onvoldoende zicht op te 

totale sportparticipatie waardoor onvoldoende gestuurd kan worden op basis van resultaten. 

 

3. Vinden van de juiste weg 

Het is voor kinderen met een beperking (en hun ouders) niet altijd eenvoudig de juiste sportkeuze 

te maken en daarna de weg te vinden in het sportlandschap voor mensen met een beperking. 

Meer aandacht voor de begeleiding naar het meest geschikte sportaanbod is wenselijk. 

 

4. Sporten minder structureel bij sportaanbieders 

We zien dat de sportparticipatie van kinderen met een beperking bij sportaanbieders achter blijft 

op de reguliere sportparticipatie.  

Subsidiedoelstellingen 

De doelstellingen van het project zijn: 

1. Alle leerlingen  in het SO maken kennis met sport- en bewegen. Het aanbod en uitvoering zorgt voor 

een maximale plezier beleving.  

2. Het streven is dat 50% van de inactieve kinderen binnen het SO structureel gaan bewegen en/of 

sporten; Bij de uitvoering wordt gewerkt vanuit het einddoel dat leerlingen structureel gaan 

bewegen/sporten. Kwaliteitskenmerken zijn: ouderbetrokkenheid, kennisoverdracht financiële 

ondersteuning,  samenwerking met partners in het veld en gemeente.  

3. Er is meer en gevarieerd sportaanbod, dat aansluit bij de behoefte. Kwaliteitskenmerk : selectief 

aanbod om concurrentie tegen te gaan.   

 

Subdoelstelling binnen het project welke een bijdrage leveren aan de subsidiedoelstellingen is: 

 

1. Er is 100% inzicht in de sportparticipatie en/of beweegintensiteit van alle leerlingen in het Speciaal 

Onderwijs. Kwaliteitskenmerk: er wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van inzicht in de 

sportparticipatie.  

Doelgroep 

De subsidie richt zich structureel op leerlingen van groep 3 t/m 8 binnen het Primair Speciaal Onderwijs en op 

leerlingen van het Speciaal Voortgezet Onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Waar van toepassing 

worden ook de leerlingen van groep 1 & 2 betrokken in het aanbod. 
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Plan van aanpak 

Er ligt een duidelijk plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe in de periode van januari 2019 t/m juli 2019 

de Buurtsportcoach ingezet wordt op het bereiken van de 3 omschreven subsidiedoelstellingen. Dit plan van 

aanpak voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals in deze toelichting is beschreven en is uitgewerkt in 

bijgevoegd format. Daarnaast wordt het bereik van de activiteiten bijgehouden in het format “registratie 

aantallen” .   

Afbakening 

• Het project vindt uitsluitend plaats binnen het Speciaal Onderwijs en niet binnen het regulier 

onderwijs; 

• Het gaat alleen om het Speciaal Onderwijs in Amsterdam; 

• De inzet van de middelen en fte mogen alleen worden ingezet als het bijdraagt aan de 

projectdoelstellingen. 

Uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen 

 

Uitgangspunten 

• BSC-regeling is een subsidie voor  loonkosten en gaat uit van cofinanciering. Per 1 fte is maximaal 

€20.000 beschikbaar. Per 1 januari 2019 is de nieuwe rijksregeling van kracht (Brede Regeling 

Combinatiefuncties) maar gemeentelijk beleid moet n.a.v. deze vernieuwde regeling nog vorm 

krijgen. Daarom blijven voor 2019  de voorwaarden t.o.v. maximale beschikbaarheid per fte op 20.000 

behouden. 

• Indien inzet van extra activiteitengeld wenselijk is wordt dit gemotiveerd in de aanvraag.; 

• Bij uitvoering of ondersteuning van structureel aanbod is een eigen bijdrage of principe van 

wederkerigheid van deelnemers een onderdeel; 

• Op alle scholen in het Speciaal Onderwijs wordt sportstimuleringsaanbod op maat geleverd voor 

groep 3 t/m 8 in het PO, in het VSO en waar van toepassing in groep 1 & 2; 

• Voor de inzet van externe trainers wordt een normbedrag van €35,00 per uur gehanteerd. 

 

Randvoorwaarden en eisen 

Randvoorwaarden en rol BSC:  

Om Amsterdammers met een beperking te stimuleren tot structureel sporten en bewegen dient aan de 

volgende randvoorwaarden worden voldaan:  

• Er is voldoende passend sportaanbod bij aanbieders: De rol van de BSC is hier: signaleren dat bepaald 

aanbod onvoldoende aanwezig is waar wel behoefte aan is; informeren en stimuleren van aanbieders 

zodat passend aanbod voor de doelgroep kan gaan ontstaan. Hierbinnen is de BSC tevens 

verantwoordelijk dat de registratie van de sportparticipatie van de leerlingen plaatsvindt. 

• De informatie over passend aanbod is up to date en is bekend bij de doelgroep: Rol van de BSC is hier: 

bijhouden van een overzicht van passend aanbod voor de doelgroep; delen van informatie over passend 

aanbod met de doelgroep en het online overzicht van passend aanbod actueel houden. 

• Mensen die zelfstandig de weg niet weten te vinden worden hierin begeleid: De rol van de BSC is hier 

van makelaar. De BSC begeleidt Amsterdammers met een beperking bij het vinden van de juiste sport en 

waar nodig worden zij begeleid naar structureel kunnen en gaan sporten en bewegen. Indien nodig wordt 

doorverwezen naar andere intermediairs met specifieke kennis of kunde.  

 

 

Aanbod onder schooltijd en daarbuiten: 

• De kennismakingslessen en eventueel naschools aanbod op de scholen wordt jaarlijks in het voorjaar 

in afstemming met de vakdocenten bepaald; 

• Er is voldoende en gevarieerd sportaanbod verspreid over de gehele stad; 

• Er wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaand aanbod en potentieel bij bestaande aanbieders; 
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• De interventies binnen dit project concurreren niet met structureel aanbod van sportaanbieders maar 

dienen waar mogelijk als tussenstap richting het structureel aanbod en/of dienen waar mogelijk te 

leiden tot een zelfstandig financieel onafhankelijk aanbod; 

• Interventies  worden te allen tijden in samenspraak met de medewerkers van de afdeling 

Sportstimulering en waar van toepassing ook met de medewerkers van de stadsdelen afgestemd; 

• Interventies worden vanaf het begin, waar mogelijk, uitgevoerd door of in samenwerking met 

sportaanbieders. Zicht op duurzame ontwikkeling is de basis om te starten met een inspanning. 

 

Samenwerking en contact aanbieders, scholen en gemeente: 

• Er is waar nodig een samenwerkingsverband en/of verbinding met de stadsdelen en andere 

afdelingen zoals Jeugd en Onderwijs, hierbij vindt ten alle tijden eerst afstemming plaats met de 

afdeling sportstimulering van de gemeente Amsterdam; 

• In het voorjaar dient overleg met vakdocenten plaats te vinden om het sportaanbod te bepalen; 

• Onderzoek of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij wijkaanbod van de gemeente.  

 

Monitoring en evaluatie 

• Aan het eind van het schooljaar dient een verantwoording te worden gegeven over de geleverde 

prestaties en het bereik, zoals in de beschikking wordt opgenomen, hiervoor kan gebruik gemaakt 

worden van het format “registratie aantallen” welke als bijlage is toegevoegd; 

• De registratie voor de kwartaalevaluaties dienen up to date te zijn en medio januari, medio april en 

medio augustus 2019 opgeleverd zijn, hiervoor dient gebruik gemaakt te worden bij bijgevoegd Excel 

format. 

• Ten behoeve van het jaarverslag van de gemeente Amsterdam wordt een jaarrapportage aangeleverd 

met opgaaf van aantallen activiteiten en bereik. 

 

Begroting: 

Voor de begroting het verzoek gebruik te maken van bijgevoegd format “begroting”. 

 

Verantwoording: 

Voor de verantwoording wordt gerapporteerd op basis van de opgenomen voorwaarden in de beschikking. 

Risico’s en afhankelijkheden 

• Inzet van de combinatiefunctionarissen is afhankelijk van de beschikbaarheid; 

• De middelen voor 2019 worden i.v.m. de omvorming van boekjaar naar schooljaar in eerste instantie 

toegekend zijn voor de periode januari t/m juli 2019.  

• I.v.m. de vernieuwde Rijksregeling Buurtsportcoaches zal de we wijze van toekennen in 2019 worden 

herijkt. Dit kan consequenties hebben voor de mogelijkheid tot aanvragen vanaf schooljaar 

2020/2021 en verder. 

 

Bijlagen: 

• Format plan van aanpak; 

• Format begroting; 

• Format registratie aantallen. 
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