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INVENTARISATIE/MENUKAART Schooljaar 2023-2024 

Inleiding  
Vroeg investeren in bewegen is dé basis voor een actief leven. Voor kinderen is veel en 
gevarieerd bewegen van essentieel belang omdat bewegen positief bijdraagt aan de 
motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.  
Een goede en brede motorische ontwikkeling legt bovendien de basis voor een leven lang 
plezier in sporten en bewegen. We weten dat vaardige kinderen op latere leeftijd meer 
bewegen. En andersom: kinderen die minder vaardig zijn, hebben minder zelfvertrouwen 
en sporten en bewegen minder vaak (Collard et al, 2014) (Stegeman, 2000).  
 
Breda Actief staat voor een leven lang bewegen voor álle Bredanaars en dus ook voor alle 
kinderen. Wij geloven in goed bewegingsonderwijs én in sport- en beweegstimulering 
tijdens en na schooltijd. Daarom kiezen wij voor onderstaande beweegaanpak (KVLO).  
 

 
 
In de beweegaanpak zit de basis oftewel 2 uur bewegingsonderwijs. Vanaf 1 augustus 
2023 is het wettelijk verplicht om deze basis op orde te hebben. Breda Actief wil het 
onderwijs hierin faciliteren door ofwel de lessen bewegingsonderwijs te geven ofwel 
daarbij te ondersteunen, zodat kwaliteit vergroot wordt en kinderen zich breed motorisch 
ontwikkelen.  
 
Bewegen op school is echter meer dan bewegingsonderwijs alleen.  
Wij geloven in een dynamische schooldag waarin bewegen geïntegreerd is tijdens school. 
De +1 en +2 creëer je door middel van sportstimuleringsprojecten tijdens en na schooltijd. 
Met extra aandacht voor kwetsbare kinderen, in welke vorm of op welke school dan ook. 
Kinderen kunnen hun (sport)talenten ontwikkelen en we streven naar duurzaam bewegen 
voor ieder kind. Met de beweegaanpak gaan kinderen meer en beter bewegen, krijgen ze 
meer zelfvertrouwen en zitten kinderen lekkerder in hun vel! 
 
Breda Actief biedt kwaliteit door te werken met sportprofessionals met een eigen 
vakwerkplan. Met ons team zijn we op de hoogte van trends en ontwikkelingen en passen 
deze toe. We sluiten aan bij de wensen en behoeftes van de school en bekijken samen hoe 
we het beste uit ieder kind kunnen halen. 
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NIEUW BREDAAS MODEL 

Momenteel hebben onze sportcoaches een brede rol: ondersteunen van het 
bewegingsonderwijs en werken aan sportstimulering op en rond school.  
 
Breda Actief overweegt om met ingang van schooljaar 2023-2024 de rol van brede 
vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te bieden. Dit is afhankelijk van interesse vanuit 
het onderwijs en continuering van de subsidie vanuit gemeente Breda per 1-1-2024 voor 
sport- en beweegstimulering in het basisonderwijs.   

Tot en met schooljaar 2022/2023 is een deel van de subsidie voor sportstimulering vanuit 
gemeente Breda ingezet voor ondersteuning van het bewegingsonderwijs. Standpunt 
vanuit gemeente Breda is, al jaren, dat bewegingsonderwijs een kerntaak van het 
onderwijs zelf is en dus ook door het onderwijs gefinancierd dient te worden.  
Sinds 2017 zijn we in transitie om de financiering op basis van de subsidie af te bouwen. 
Met ingang van schooljaar 2023/2024 wordt (ondersteuning van) het 
bewegingsonderwijs volledig gefinancierd door het onderwijs zelf.  
 
Hieronder de drie rollen die wij voor ogen hebben:  
 
Sportcoach  
Een sportcoach heeft géén rol in het bewegingsonderwijs en richt zich enkel op 
sportstimulering op en rond school. Op deze manier kan de sportcoach bijvoorbeeld 
samen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die bij het onderwijs in dienst is, 
werken aan de +1 uur en de +2 uur van de beweegaanpak. 
 
Brede sportcoach  
Een brede sportcoach werkt op dezelfde manier als de huidige rol van de sportcoach 
schoolsport 2022-2023: Ondersteunend in het bewegingsonderwijs waarbij de 
verantwoordelijkheid bij de school ligt en uitvoeren van sportstimuleringsprojecten op en 
rond school. De brede sportcoach heeft géén lesgeefbevoegdheid. 
 
Brede vakleerkracht  
Een brede vakleerkracht is een vakleerkracht bewegingsonderwijs in combinatie met de 
+1 uur en +2 uur vanuit de beweegaanpak. Hij/zij geeft de lessen bewegingsonderwijs (en 
is lesbevoegdheid) én zorgt voor sportstimulering op en rond school.  
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SPORTSTIMULERING  

Bij inzet van een (brede) sportcoach of brede vakleerkracht via Breda Actief is 
sportstimulering een belangrijk deel van haar/zijn werk. Sportstimulering wordt immers 
door gemeente Breda gesubsidieerd.  
Aan het begin van het schooljaar wordt in overleg met school, de (brede) sportcoach/ 
brede vakleerkracht en de consulent schoolsport een plan sportstimulering gemaakt. 
Wat is het doel en wat zijn de speerpunten voor het schooljaar? Dit plan moet aansluiten 
op de beweegaanpak. Gedurende het schooljaar wordt het plan geëvalueerd en indien 
nodig verscherpt/aangepast.  
 
Werkzaamheden die altijd in het plan sportstimulering opgenomen worden: 

• 1x per jaar afnemen van enquête sportparticipatie.  
• Promoten van sport- en cultuurintroductie en Ontdek je Talent 
• Lid sportcommissie. 
• Verbinding maken met wijksportcoaches en sport- en beweegaanbieders.  
• Ambassadeur Jeugdfonds Sport Breda. 

Deze werkzaamheden beslaan 1 tot 1,5 uur per week.   
 
Mogelijkheden sportstimulering 
Om het plan sportstimulering compleet en passend bij de visie van de school te maken 
zijn er een aantal mogelijkheden:  

• Sportkanjers  
• Citytrainer Junior* 
• Naschoolse sport 
• Sportdagen/Koningsspelen 
• Uitvoering MQ Scan 
• Implementatie methode/vakwerkplan door bijscholing groepsleerkrachten. Doel is 

verduurzaming.* 
• Dynamische schooldag* 
• Meedenken over inrichting schoolplein/speelzaal* 
• Schoolsportvereniging* 
• Aanhaken bij gezonde school, vignet bewegen en sport* 
• Pauzesport 
• Aanbod op maat 

 
* Een aantal sportstimuleringstaken heeft als kenmerk dat er borging binnen de school 
plaatsvindt. Dit betekent dat er binnen school een of meer verantwoordelijke 
aanspreekpunten zijn. Hoe groot de rol van de school is, verschilt per project. 
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ROLLEN / RANDVOORWAARDEN / KOSTEN SCHOOLJAAR 2023-2024 

  Functieprofiel Randvoorwaarden Kosten 

SPORTCOACH 

Geen rol in het bewegingsonderwijs 
Uren sportstimulering maximaal 50% van 
het aantal groepen op school 

Geen kosten voor school. 
Sportstimulering wordt tot en 
met 2023 bekostigd vanuit 
subsidie gemeente Breda. 
Voortzetting van deze subsidie is nog 
onderwerp van gesprek binnen het 
College van B&W van gemeente Breda.  

Organiseren en aanbieden van 
sportstimuleringsactiviteiten op en rond 
school (+1 en +2 uit beweegaanpak) 

Er is een onderbouwd plan voor de inzet 
van uren sportstimulering in afstemming 
met school en Breda Actief 

BREDE SPORTCOACH 

Niet lesgeefbevoegd 
Er is een bevoegde groepsleerkracht 
aanwezig Aantal uren ondersteuning 

bewegingsonderwijs + 1 uur per 
dag voor voorbereiding, op- en 
afbouw voor rekening school 

Voorbereiden en uitvoeren van lessen 
bewegingsonderwijs met actieve 
aanwezigheid van bevoegde 
groepsleerkracht 

Maximaal 7 lesmomenten per dag o.b.v. 
lessen van 45 min + 
1 uur per dag voor voorbereiding en op- en 
afbouw 

Geen monitoring, rapportages of 
gesprekken met ouders  

Uren sportstimulering maximaal 50% van 
het aantal groepen op school Uurtarief: € 51,50*  

Facturering op basis van 40 
schoolweken 
*all-in tarief en vrij van BTW 

Aanbieden van sportstimulerings-
activiteiten op en rond school (+1 en +2 uit 
beweegaanpak) 

Er is een onderbouwd plan voor de inzet 
van uren sportstimulering in afstemming 
met school en Breda Actief 

BREDE 
VAKLEERKRACHT 

Lesgeefbevoegd 
De brede vakleerkracht draagt de 
verantwoordelijkheid voor de lessen 
bewegingsonderwijs 

Aantal uren bewegingsonderwijs 
+ 15 min per les voor 
voorbereiding/op-afbouw voor 
rekening van school Voorbereiden en uitvoeren van lessen 

bewegingsonderwijs 

Per lesmoment bewegingsonderwijs 15 
minuten voor voorbereiding, nazorg en 
op- en afbouw 

Monitoring, rapportages en gesprekken 
met ouders 

Uren sportstimulering maximaal 50% van 
het aantal groepen op school Uurtarief: € 65*  

Facturering op basis van 40 
schoolweken 
*all-in tarief en vrij van BTW 

Aanbieden van sportstimulerings-
activiteiten op en rond school (+1 en +2 uit 
beweegaanpak) 

Er is een onderbouwd plan voor inzet van 
uren sportstimulering in afstemming 
met school en Breda Actief 
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VOORBEELD BEREKENINGEN 

Berekeningen zijn op basis van: School X heeft 16 groepen 
 

Sportcoach 
Sportstimulering: 50% van 16 groepen = 8 uur. Deze ureninzet wordt in 2023 geheel 
gefinancierd door gemeente Breda. Er zijn geen kosten voor scholen aan verbonden.  
 

Brede Sportcoach 
A) 16 groepen - 2 lessen ondersteuning bewegingsonderwijs 
32 lessen x 45 minuten (32 x 45/60)    = 24 uur  

Voorbereiding, op- en afbouw (5 dagen)     = 5 uur   
Sportstimulering: 50% van 16 groepen    = 8 uur   
Totaal         = 37 uur   
   

Kosten 
29 uur ondersteuning bewegingsonderwijs x € 51,50 x 40 weken = € 59.750.   
8 uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda) 
 

B) 16 groepen - 1 les ondersteuning bewegingsonderwijs 
16 lessen x 45 minuten (16 x 45/60)     = 12 uur  

Voorbereiding, op- en afbouw       = 3 uur   
Sportstimulering: 50% van 16 groepen    = 8 uur   
Totaal         = 23 uur   
   

Kosten 
15 uur ondersteuning bewegingsonderwijs x € 51,50 x 40 weken = € 30.900.  
8 uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda) 
 

Brede Vakleerkracht  
A) 16 groepen - 2 lessen bewegingsonderwijs 
32 lessen x 45 min. + 15 min. voorbereiding per les  = 32 uur  

Sportstimulering: 50% van 16 groepen    = 8 uur   
Totaal         = 40 uur   
   

Kosten 
32 uur bewegingsonderwijs x € 65 x 40 weken = € 83.200 
8 uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda) 
 

B) 16 groepen - 1 les bewegingsonderwijs 
16 lessen x 45 min. + 15 min. voorbereiding per les   = 16 uur  

Sportstimulering: 50% van 16 groepen    = 8 uur   
Totaal         = 24 uur   
   

Kosten 
16 uur bewegingsonderwijs x € 65 x 40 weken = € 41.600. 
8 uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda)  
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SPELREGELS 

Bij inzet van een sportcoach, brede sportcoach of brede vakleerkracht gelden 
onderstaande afspraken.  

• Er kan een voorkeur worden aangegeven voor inroostering maar we kunnen niets 
garanderen.   

• School heeft recht op maximaal 50% van het aantal groepen aan uren 
sportstimulering. Wil je meer uren sportstimulering inzetten dan geldt een 
uurtarief van € 51,50 op basis van beschikbaarheid. 

• Er geldt een minimum afname van 4 uur sportstimulering per week. 
• Scholen met een grote of gemiddelde onderwijsachterstand met minder dan 8 

groepen hebben recht op 4 uur sportstimulering.  
• Het is niet mogelijk om de rollen: brede sportcoach en brede vakleerkracht te 

combineren op een school.  
 
Bij eventueel tekort aan capaciteit of financiën (vanuit subsidie gemeente Breda), gelden 
onderstaande criteria: 

• Scholen met een positieve achterstand score krijgen voorrang op de andere 
scholen.  

• Het eerste lesmoment bewegingsonderwijs gaat voor op het geven van beide 
lesmomenten.  
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INVENTARISATIE    Schooljaar 2023-2024 

Specifieke vragen, wensen en behoeften zijn altijd bespreekbaar.  Door het invullen van dit 
formulier worden voorkeuren aangegeven; het biedt géén garanties. 
 
Graag ontvangen wij je inventarisatie per mail: schoolsport@breda-actief.nl uiterlijk 
voor 21 april 2023 retour. 
 
Algemeen 
School:………………………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:……………………………………………………………………………………… 
 
Aantal groepen 1 t/m 8 ………………………… 
 
Welke rol (sportcoach, brede sportcoach, brede vakleerkracht):…………………………………… 
 
Sportstimulering  
Er is een onderbouwd plan voor de inzet van uren sportstimulering nodig. Waar wil je op 
inzetten? Welke projecten zijn passend bij je school? (Zie pagina 3 voor mogelijkheden) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Bewegingsonderwijs 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aantal lesmomenten 
(1e les) 

 

 
    

Aantal lesmomenten 
(2e les) 

     

 

Aantal lesmomenten per groep: … 

 
  

mailto:schoolsport@breda-actief.nl
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Brede Sportcoach (Zie pagina 4 voor de voorwaarden) 

Aantal lesmomenten = …………. 

… lessen x 45 minuten (… x 45/60) = … uur  

Voorbereiding, op- en afbouw (… dagen) = … uur   

Sportstimulering: 50% van … groepen = … uur   

Totaal      = … uur      

 

Kosten 

… uur ondersteuning bewegingsonderwijs x € 51.50 x 40 weken = € ……  

… uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda) 

 

Brede Vakleerkracht (Zie pagina 4 voor de voorwaarden) 

Aantal lesmomenten = …………. 

… lessen x 45 min. + 15 min. voorbereiding per les = … uur  

Sportstimulering: 50% van … groepen   = … uur   

Totaal        = … uur      

 

Kosten 

… uur verzorgen bewegingsonderwijs x € 65 x 40 weken = …… 

… uur sportstimulering = € 0 (subsidie gemeente Breda) 

 

 
 
Stagiaires 
Breda actief werkt samen met diverse sport- & beweegopleidingen met betrekking tot 
inzet en begeleiding van stagiaires. Een stagiair is verbonden aan de sportcoach als extra 
ondersteuning. De sportcoach besteedt een deel van zijn/haar tijd aan begeleiding van de 
stagiair.  
 
Ik wil graag meewerken aan het leerproces van een stagiair door deze naast de 
sportcoach te plaatsen:   Ja*   /   Nee 
* geeft geen garantie voor plaatsing stagiaire 
 
Breda, ……………………….(datum) 
 
Naam ondertekenaar: …………………………………………. 
 
Handtekening:  
 
 
………………………………………………………… 
 


