
Een stevige brug 
tussen scholen, 
sport en cultuur



De combinatiefunctionarissen werken in twee sectoren tegelijk: in onderwijs 
en sport of in onderwijs en cultuur. Zij zijn hoog opgeleid, hebben kennis 
van pedagogiek en een achtergrond in sport of cultuur. Bovendien weet de 
combinatiefunctionaris hoe (brede) basisscholen, voortgezet onderwijs en 
verenigingen zijn georganiseerd.
De combinatie van kennis en vaardigheden op de verschillende gebieden stelt 
deze functionarissen in staat om een stevige brug te slaan tussen scholen en 
sportverenigingen of cultuurinstellingen. Zij bouwen aan de toekomst, want 
een brede ontwikkeling van de kinderen staat centraal.

De onderliggende gedachte bij sport is om jongeren actief te stimuleren om 
meer te gaan bewegen en te gaan sporten. Bij cultuur gaat het erom de jeugd  
vertrouwd te maken met verschillende kunst- en cultuurvormen, met inbegrip 
van erfgoed en media.
Deze werkwijze is door het rijk ingezet en past binnen de ontwikkeling van brede 
scholen die hun leerlingen behalve het reguliere lespakket, een cultuur- en 
sportpakket willen bieden. De investering van de gemeente in combinatiefunc-
tionarissen, met co-financiering van het rijk, geeft zowel de scholen als lokale 
sportverenigingen en cultuurinstellingen allerlei kansen om zich te versterken.

Bouwen aan de 
toekomst

Combinatiefunctionaris Mart Kieftenbeld
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Impulsregeling

De opmaat voor de instelling van 
combinatiefunctionarissen zit in 
de troonrede van 2007. Op grond 
daarvan is afgesproken dat er in 
2012 landelijk 2.500 honderd van 
die functionarissen moeten zijn. De 
gemeente Velsen zet als uitvoering 
van de Impulsregeling brede 
scholen, sport en cultuur van het 
rijk sinds het schooljaar 2009-2010 
combinatiefunctionarissen in.

Een combinatiefunctionaris legt 
op heel praktische wijze een 
duurzame verbinding tussen sport 
en onderwijs of tussen cultuur en 
onderwijs. Hij of zij is vooral een 
doener. De combinatiefunctionaris 
werkt dus in twee of meer sectoren, 
maar is in dienst bij één werkgever. 
In opdracht van de gemeente 
voert het Kunstencentrum Velsen 
het werkgeverschap uit voor 
de combinatiefunctionarissen 
cultuur, de Stichting SportSupport 
Kennemerland doet dit voor de 
combinatiefunctionarissen sport.

In de gemeente Velsen zijn 6,1 fte 
combinatiefuncties ingezet om de 
doelen te realiseren. Hiervan wordt 
4,1fte ingezet voor sport & onderwijs 
en 2 fte aan cultuur & onderwijs. 
Het rijk bekostigt 40%, de gemeente 
60%. De onderwijspartners betalen 
de meerkosten boven het normbedrag 
van 50.000 euro per fte (maximaal 
20%).

“Meer sport- en beweeg-
aanbod in de buurt, dat 
aansluit bij wat mensen 
willen. Dat vind ik  
ontzettend belangrijk.”

(Uit: toespraak demissionair  
Minister Edith Schippers ‘Aan de slag 
met Sport en Bewegen in de Buurt’ 
13 februari 2012)
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In Velsen-Noord is  
iets moois ontstaan

“De combinatiefunctionaris in Velsen-
Noord is een welkome intermediair 
tussen de basisschool en de sport- 
verenigingen. En tussen de sportvere-
nigingen onderling. Voor veel kinderen  
en hun ouders is hij een vertrouwens-
persoon geworden door de manier 
waarop hij de handen uit de mouwen 
steekt. Dat wordt op het dorp erg 
gewaardeerd.”

“Toen de gemeente mij als jeugdvoor-
zitter van de voetbal zo’n drie jaar ge-
leden vroeg of ik iemand wist voor die 
functie, dacht ik meteen aan Jurre. Ik 
kende hem als lid van onze vereniging 
en ik wist dat hij bijna klaar was met 
de opleiding docent bewegingsonder-
wijs aan de ALO. Toen ik hem polste, 
bleek hij op zoek naar een stageplek 
voor zijn eindscriptie. Dat viel dus 
mooi in elkaar. Inmiddels heeft hij 
al heel veel goed werk gedaan. Een 
voorbeeld is de open dag die we afge-
lopen jaar hebben georganiseerd op 
sportpark Rooswijk. De relaties met 
de handbal-, tennis- en voetbalver-
eniging waren al verstevigd, maar de 

verenigingen op het sportpark waren 
nog wat meer op zichzelf. Mede door 
de enthousiaste inzet van Jurre is de 
open dag een grote, gezamenlijke ge-
beurtenis geworden, waar alle kinde-
ren uit het dorp met alle verenigingen 
kennis konden maken.”

Maatschappelijke functie
“Een ander voorbeeld: laatst organi-
seerde de KNVB een voetbaldag voor 
meisjes. Jurre zorgt er dan voor dat er 
zoveel mogelijk meisjes van de basis-
school meedoen, onder zijn begelei-
ding. Door de link die hij consequent 
legt tussen school en verenigingen, 
door veel met de kinderen te praten, ze 
te stimuleren om meer te gaan bewe-
gen en door de contacten die hij met 
de ouders opbouwt, is er hier iets heel 
moois ontstaan. Als voetbalvereniging 
willen we meer betekenen voor het 
dorp dan alleen een sportclub, want 
we hebben ook een maatschappelijke 
functie en die willen we goed invullen. 
Er wonen in Velsen-Noord mensen 
met veel verschillende culturele ach-
tergronden. Velen van hen kennen het 

fenomeen vrijwilligerswerk niet. Dan 
kunnen ze natuurlijk niet zelf beden-
ken dat er op ouders wordt gerekend 
om een jeugdelftal naar een uitwed-
strijd te rijden. Jurre legt hen dit soort 
dingen uit. Omgekeerd seint hij ons 
in als een kind extra aandacht nodig 
heeft, bijvoorbeeld als de thuissitu-
atie daar aanleiding toe geeft. Tegen-
woordig doen ook mensen met andere 
culturele achtergronden dan de onze 
zelfs een kantinedienst. Dat was en-
kele jaren geleden nog ondenkbaar.”

“De werkwijze van de combinatie-
functionaris heeft ons nieuwe jeugd-
leden opgeleverd. Uiteraard is het 
onze eigen taak om nieuwe leden 
aan te trekken, juist daarom inves-
teren wij ook graag in de activitei-
ten van Jurre. Samen bereik je meer. 
Met meer bedoel ik dan niet eens de 
nieuwe leden, maar vooral het sociale 
effect van de gezamenlijke inspannin-
gen. Wij hebben de kinderen echt wat 
te bieden. Wat je ervoor terugkrijgt is 
het mooiste dat er is: heel veel liefde.”

Ed van Beilen trainer en jeugdvoorzitter Voetbalvereniging FC Velsen-Noord

o
nd

erw
ijs + sp

o
rt

“Tegenwoordig doen ook mensen met andere culturele 
achtergronden dan de onze een kantinedienst. Dat was 
enkele jaren geleden nog ondenkbaar.” Ed van Beilen 



“Onze basisschool is een ontmoetings-
school. Wij tellen ongeveer veertig 
nationaliteiten onder de leerlingen. Hier 
vind je allerlei culturele achtergronden 
en geloven bij elkaar. Voor veel 
ouders van onze leerlingen is het niet 
vanzelfsprekend dat hun kind op een 
sportclub gaat. Het zit, zeg maar, niet 
in hun systeem. Daarom weten ze 
meestal niet hoe ze hun kind bij een 
sportvereniging kunnen aanmelden. De 
combinatiefunctionaris, Jurre Brussel, 
verzet op dit vlak belangrijk werk. 
Hoewel ik op school niets heb te klagen 
over integratie, geeft Jurre er in de wijk 
zeker een extra impuls aan.” 

“Doordat de combinatiefunctionaris 
gymlessen geeft bij ons op school, ziet 
hij alle leerlingen minstens een keer 
in de week. Van daaruit stimuleert hij 
de kinderen om ook na school meer te 
bewegen en te sporten. Hij heeft goede 
contacten met de voetbalvereniging, 
de handbalvereniging en de tennis-
vereniging hier in de wijk. Zodra hij 
merkt dat kinderen wel willen, maar 

niet weten hoe ze bij een vereniging 
terecht kunnen komen, neemt hij 
contact met hun ouders op. Hij is dan 
even tussenpersoon. Hij legt uit hoe 
het werkt, wat de vereniging het kind 
te bieden heeft en wat er van het kind 
en de ouders wordt verwacht. Is er een 
aantoonbaar financieel probleem, dan 
wijst de combinatiefunctionaris de 
juiste kanalen bij de gemeente, zodat 
het gezin een bijdrage kan aanvragen.”

Laagdrempelig
“De Triangel werkt sinds het school-
jaar 2009-2010 met de combinatie-
functionaris samen. En ik hoop dat 
die samenwerking blijft, want op 
een laagdrempelige manier en met 
redelijk beperkte middelen wordt 
zo enorm veel geïnvesteerd in een 
gezonde samenleving. De kinderen 
komen meer buiten, ze sporten meer, 
de onderlinge acceptatie wordt groter. 
Sport en spel helpen goed bij het leren 
accepteren van elkaars verschillen, 
ook in de dagelijkse omgang. En dan 
niet alleen tussen de kinderen, maar 

Paul Vessies directeur Ontmoetingsschool de Triangel 
in Velsen-Noord

Extra impuls 
voor integratie  
in de wijk

Doelen van het rijk

•		Het	aantal	brede	scholen	met	een	
sport- en cultuuraanbod uitbreiden 
in het primair en voortgezet 
onderwijs.

•		Ongeveer	10%	van	de	
sportverenigingen versterken 
vanwege hun maatschappelijke 
functie en ze inzetten voor het 
onderwijs, de naschoolse opvang  
en de wijk.

•		Een	dagelijks	sport-	en	
beweegaanbod op en rond scholen 
stimuleren voor alle leerlingen.

•		De	jeugd	tot	achttien	jaar	
vertrouwd maken met een of 
meer kunst- en cultuurvormen en 
jongeren stimuleren tot actieve 
kunstbeoefening.
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het heeft ook effect op de omgang met 
volwassenen. En waarschijnlijk zelfs 
tussen de volwassenen onderling. Ik 
ben er bovendien van overtuigd dat 
het vandalisme vermindert. De kin-
deren ontdekken dat ze iets leuks 
kunnen doen in plaats van zich te ver-
velen. Op het Stratingplantsoen tegen-
over onze school zie ik tegenwoordig 
veel meer kinderen spelen na school-
tijd dan enkele jaren geleden.”

Veel activiteiten
“Een voordeel van Jurre is dat hij uit 
de wijk komt en veel kanalen al goed 
kende. Hij zorgt bijvoorbeeld voor 
handbal hier in de gymzaal, tennis- 
lessen voor de leerlingen bij de  
tennisvereniging, hij organiseert 
verschillende clinics op school en in 
samenwerking met FC Velsen-Noord 
organiseert hij voetbaltoernooien.  
Hij stimuleert sportverenigingen om 
tijdens de gymlessen te demonstreren 
wat ze te bieden hebben en hij neemt 

leerlingen mee naar de verschillende  
verenigingen om er een kijkje te  
nemen, een sport uit te proberen en 
kennis te maken met het verenigings-
leven. De sportverenigingen inves-
teren zelf ook in dit proces, door hun 
vrijwilligers te stimuleren er tijd in  
te steken en er hun medewerking  
aan te verlenen.”

Effect
“Combinatiefunctionaris Jurre is 
inmiddels een constante factor. Hij 
maakt deel uit van het team binnen de 
school, hij zorgt voor een consistent 
gymprogramma op school en hij ont-
wikkelt allerlei sportieve activiteiten  
voor de naschoolse opvang. Effect 
heeft het zeker. Je zou de leerlingen in 
de pauzes en na afloop van de lessen 
eens naar buiten moeten zien stormen  
met een bal in de handen om te  
basket-ballen, trefballen, voetballen, 
noem maar op. Gelukkig biedt onze 
speelplaats daarvoor volop ruimte.”
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Werkafspraken sport

De combinatiefunctionaris is bij 
voorkeur verbonden aan één brede 
school voor een vast aantal uren. 
Aangewezen brede scholen zijn: 
de Hoeksteen (Velserbroek), de 
Zandloper (IJmuiden), Parnassia 
(Santpoort-Noord) en de Triangel 
(Velsen-Noord).
De functionaris stemt het 
programma af met de vakdocenten 
bewegingsonderwijs en 
buurtsportmedewerkers en neemt 
deel aan het vakleerkrachtenoverleg 
van docenten in het basisonderwijs.

De combinatiefunctionaris brengt 
sportstimuleringsprojecten, zoals 
de JeugdSportPas, Club Extra, Ik 
lekker fit! en schoolsporttoernooien, 
onder de aandacht van leerlingen. 
Hij levert ook een bijdrage aan de 
Nationale Sportweek en onderhoudt 
de contacten met de coördinatoren 
van de maatschappelijke stages in het 
voortgezet onderwijs (toekomstige 
sportvrijwilligers).

Vanaf 2012 wordt een combinatie-
functionaris wijkgericht benoemd. 
Hij of zij ondersteunt tenminste twee 
sportverenigingen in de wijk en helpt 
ze duurzaam te versterken.

“De kinderen komen meer buiten, ze sporten meer,  
de onderlinge acceptatie wordt groter.” Paul Vessies 

Combinatiefunctionaris José Nonnekens
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“Kinderen blijken nog steeds heel graag 
buiten te spelen en te sporten. Alleen 
moet je het ze aanbieden en ze de weg 
wijzen. Ik verzorg de gymlessen op ba-
sisschool de Triangel in Velsen-Noord. 
Ik laat de leerlingen met verschillende 
sporten kennismaken en breng ze  
in contact met de sportverenigingen 
in de wijk.” 

“Tijdens de gymlessen heb ik gemerkt 
dat zo’n uur voor sommige kinderen 
het enige beweegmoment in de week 
is. Door hen met allerlei sporten en 
sportverenigingen in aanraking te 
brengen, stimuleer ik ze om meer te 
bewegen. Vakleerkrachten zijn voor 
basisscholen vaak te duur, met als ge-
volg dat de leerkrachten voor cognitie-
ve vakken op veel basisscholen ook de 
gymlessen verzorgen. Het is mooi dat 
de gemeente en het rijk het sporten  

nu via combinatiefunctionarissen 
stimuleren. Ik ben er om duidelijke 
lijnen neer te zetten en om sporten 
op en buiten school met elkaar te ver-
binden. Ik vind het belangrijk om in 
de lessen ook normen en waarden te 
verwerken voor de omgang met elkaar. 
Hoe reageer je als je tegen een ander 
opbotst? Hoe reageer je als een ander 
tegen jou opbotst?”

In beweging krijgen
“Rond de gymlessen voer ik gesprek-
ken met de leerlingen. Ik vraag ze wat 
ze in hun vrije tijd doen, hoe vaak ze 
sporten of waarom ze juist niet  
sporten. Als combinatiefunctionaris 
wil ik daar wat mee doen. Ik vind het 
echt geweldig als ik kinderen die niet 
of nauwelijks sportten op een gegeven 
moment toch in beweging krijg. Om-
dat ik ze elke week in de les zie, kan ik 

Van snotterende kleuters 
tot groep acht

Jurre Brussel combinatiefunctionaris onderwijs en sport in Velsen-Noord
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ze gemakkelijk op de hoogte houden 
van sportactiviteiten in de wijk. Ik heb 
er een speciale Hyves-pagina voor  
aangemaakt en ik zie dat de kinderen  
daarop reageren. Ook dit helpt om de 
leerlingen van de Triangel en de kinde-
ren in de wijk attent te maken op  
bijvoorbeeld een straatvoetbaltoer-
nooi. Regelmatig overleg ik met sport-
verenigingen, de gemeente en met de 
leerkachten op school. En ik vind het 
een uitdaging om sportactiviteiten te 
bedenken en voor te bereiden. Mijn 
werk is super om te doen. Ik geef  
snotterende kleuters les, de stoere 
leerlingen van groep acht en alles  
wat daartussen ligt.”

Professionaliseren
“Ik wil de kinderen graag meegeven dat 
bewegen goed is, dat het gezond is en 
dat het ook nog eens hartstikke leuk 
is om te doen. Je kunt er heel veel in 
kwijt. Sporten ontspant, je kunt vrien-
den maken bij een sportclub, je leert 
doelen stellen en je leert omgaan met 
winst en verlies. De voordelen zijn dus 
heel breed. De vooruitgang die ik in-
middels zie, stimuleert me alleen maar 
meer om sport tijdens school en na-
schoolse opvang te professionaliseren. 
De samenwerking met de verenigingen 
gaat prima. Regelmatig geven ze  
clinics en de contacten zijn zo goed dat 
ik vrij gemakkelijk een activiteit voor 
de leerlingen bij een sportclub kan  
organiseren. Ook de samenwerking 
met de buurtsportwerkers is goed. En 
dat is mooi, want niet alleen in de pau-
zes tussen de lessen, ook na schooltijd 
wordt er op straat meer gesport dan 
drie jaar geleden. Dan wordt er natuur-
lijk ook weleens geduwd en fel gerea-
geerd. Wanneer het nodig is, kunnen 
de buurtsporter en ik dan overleggen 
of we daar speciale aandacht aan  
moeten besteden. Het is mooi om dit 
werk in mijn eigen dorp te doen, maar 
in elke andere wijk van Velsen zou ik 
net zo enthousiast aan de slag gaan.”
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“Middelbare scholieren sporten steeds minder. Zij vinden andere dingen 
opeens leuker, ze ondernemen bijvoorbeeld liever iets met hun vrienden 
van school. Er is een groep die sowieso niet naar een sportvereniging gaat, 
er zijn ook leerlingen die een andere sport willen gaan beoefenen maar niet 
weten welke. Daarom nodig ik verenigingen uit om clinics op het Vellesan 
College te geven, zodat de leerlingen kunnen ontdekken wat er bij hen past. 
Tegelijkertijd verlagen de verenigingen en ik de drempel om naar een club 
toe te stappen, de eerste kennismaking vindt namelijk al op school plaats.
Het komende jaar wil ik verenigingen zien te bewegen om het eerste jaar 
een lager tarief te hanteren voor jongeren die lid worden. Ook dit zal drem-
pelverlagend werken om regelmatig te gaan sporten. Ik vind het geweldig 
om jongeren te stimuleren om te blijven of weer te gaan bewegen. Omdat ik  
ook op een basisschool werk, kan ik sommige leerlingen langer volgen.  
Die koppeling maakt mijn werk extra leuk.”

Jongeren in  
beweging

Lisa Gijzen combinatiefunctionaris onderwijs en sport  
bij het Vellesan College
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“Het belang van muzische vakken wordt 
vaak onderschat. Op de scholen wordt 
vooral de linker hersenhelft van de 
kinderen aangesproken. De kant van de 
ratio, van wiskunde en taalvaardigheid. 
Deze hersenhelft snapt echter alleen 
de letterlijke interpretatie van woorden. 
In de rechter hersenhelft overheerst de 
intuïtieve kant. De rechter helft verkrijgt 
kennis niet door woorden, maar door  
beelden en wordt ook wel de creatieve 
hersenhelft genoemd. Om breed 
probleemoplossend te leren denken, is 
het noodzaak dat beide hersenhelften 
zich in gelijke mate kunnen ontwikkelen.”

“De basis van alle kunstvakken is  
tekenen. Ook voor mode, vormgeving 
en media. Daarom zou tekenen binnen  
alle scholen een plaats moeten hebben.  
Ik heb een handvat gemaakt voor de 
leerkrachten in het basisonderwijs, 
gebaseerd op de normen van de Riet-
veld Academie. Die zijn namelijk het 
degelijkst en dus een goed uitgangspunt. 
Dit handvat ligt ook ten grondslag 
aan de Junior Kunstacademie. Het is 
de bedoeling dat die meer is dan een 
knutselklas. Knutselen kan overal, wij 
willen dat de kinderen een degelijke, 
doorgaande leerlijn kunnen volgen.”

Muzische vakken
“Vakleerkrachten zijn al heel lang  
van de basisscholen verdwenen. De 
Pabo-opleidingen geven in één jaar 
alle muzische vakken: drama, muziek, 
dans en beeldend. Dat is zo weinig, 
amper drie maanden per vak. Het 
geeft de aankomende leerkrachten 
nauwelijks praktische handvatten  
om dergelijke vakken in een klas aan 
te bieden. Ik denk dat er in de loop 
der jaren echt een gat is ontstaan en 
dat het gebrek aan creatieve vakken  
uiteindelijk voelbaar is geworden. 
Daarom is het goed dat de gemeente 
via combinatiefunctionarissen in  
kinderen en jongeren investeert door 
ze op een gedegen manier kennis te  
laten maken met muzische vakken.”

Breed beeld
“Ik ben beeldend kunstenaar en al 
25 jaar docent beeldende vorming 
met de specialisaties textiel, tekenen 
en schilderen. Een Kunst op maat 
project is altijd een voorbeeldproject. 
Ik breng het op een praktische manier 
die de leerkracht handigheid geeft en 
stimuleert om er zelf mee verder te 
gaan. De kinderen wil ik een zo breed 
mogelijk beeld van het vak tekenen 

en schilderen bieden. Ik geef ze het 
in handen en laat ze er plezier aan 
beleven. Samen kijken we ook naar 
kunst, naar lijnen, naar perspectief, 
naar wat kleuren doen. Vaak vinden 
ze dat een regelrechte ontdekking. 
Door kunstbeschouwing leren ze 
bewust met een ontwerp en met 
kunst bezig te zijn.”

Durven fantaseren
“Enige tijd geleden vroeg een basis-

school om een Kunst op maat project 
textiele vorming. De leerkracht van 
een onderbouwklas op die school wilde 
het liefste dat ik de kinderen leerde 
borduren. Tot mijn verbazing bleken 
zij het verschil tussen een speld en 
een naald niet te kennen, zelfs niet 
in groep acht. Vrijwel elke school 
maakt een ‘groep acht musical’. Ook 
dan blijkt dat de kinderen nauwelijks 
tot geen idee hebben hoe ze een decor 
kunnen tekenen en maken. De fanta-
sie is te weinig geprikkeld, de durf om 
te fantaseren is niet aangeboord. Als 
je een deel van het kind niet de kans 
geeft om zich te ontwikkelen, dan gooi 
je dat kind zo ongeveer met het bad-
water weg.”

Probleemoplossend 
leren denken

Ludie Bakker combinatiefunctionaris cultuur (Kunst op maat projecten) voor diverse scholen
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“De combinatiefunctionarissen voor 
onderwijs en cultuur zetten hun kennis 
en ervaring in op basisscholen die de 
leerlingen dans, theater, muziek of 
beeldende kunst willen meegeven. Dit 
gebeurt allemaal op verzoek. En op 
maat. De combinatiefunctionaris en 
de leerkracht bekijken namelijk samen 
waar precies behoefte aan is.”

“Een cultuurproject wordt altijd zo  
ingekleed dat de leerkracht er uitein-
delijk zelf mee verder kan. Het blijkt 
een succesformule: de leerkracht 
hoeft niet alles zelf te bedenken, is 
nauw bij het project betrokken en doet 
zelf op deze manier ook nieuwe ideeën 
op. De projecten Kunst op maat zijn 
25-uurs projecten voor een klas, voor 
de onderbouw, de bovenbouw of voor 
een hele school. De St. Franciscus-
school heeft vorig jaar bijvoorbeeld 
een schoolbreed project dans gedaan, 
die per klas op een land was geënt.  
De lokalen werden er op ingericht en 
er zijn voorstellingen voor de ouders 
gegeven. Ik hoorde laatst dat de kinde-
ren de dansen nog steeds kennen.”

Enorme behoefte
“Het afgelopen jaar zijn op de ver-

schillende scholen 44 Kunst op maat 
projecten gedaan, negentien dans, elf 
beeldend, zes theater en acht audio-
visueel. Bij audio-visueel kan het gaan 
om het maken van een film, de digitale 
bewerking ervan of bijvoorbeeld om 
de omgang met sociale media. Heeft 
een school eenmaal met ons gewerkt, 
dan doet die doorgaans weer een aan-
vraag. Elke keer voor een ander aspect 
van cultuur. Er blijkt dus een enorme 
behoefte aan deze vorm van inspiratie 
en ondersteuning te zijn.”

Gelukkiger
“Uit onderzoek is gebleken dat kinde-
ren van zingen en tekenen houden,  
dat ze willen leren hoe ze zich kunnen  
uitdrukken en dat mensen gelukkiger  
worden van theater. Al jaren is er 
echter nauwelijks tot geen tijd op de 
basisscholen om aan dit soort dingen 
aandacht te besteden. Daar komt bij 
dat vanaf groep twee tegenwoordig  
alles cognitief is. Dit is maar één  
systeem om naar dingen te kijken.  
Stimuleer je de creativiteit van kinderen,  
dan leren ze breder te kijken, ervaren 
ze dat er vaak meerdere manieren zijn 
om tot een oplossing van een opdracht 
of taak te komen. De combinatiefunc-
tionarissen weten heel goed hoe ze 
creativiteit bij een kind naar boven 
kunnen halen, omdat zij allemaal  
bevoegde docenten van het Kunsten-
centrum Velsen zijn.”

De Kunstklas
“Een ander voorbeeld van de samen-
werking tussen cultuur en onderwijs 
zijn de Kunstklas en de Theaterklas 
die we samen met de Parnassia in 
Santpoort-Noord hebben opgezet. 
Ludie heeft daarvoor onder meer de 
normen van de Rietveld Academie 
vertaald naar het niveau van basis-
schoolleerlingen. We geven er ook 
allerlei muzieklessen. De Hoeksteen 
in Velserbroek biedt aan de Junior 
Kunstacademie, een doorlopende 
leerlijn, letterlijk en figuurlijk de 
ruimte. Ook deze samenwerking 
verloopt uitstekend en zo geven wij 
gezamenlijk invulling aan een onder-
deel van de brede school.” 

Merit Koops coördinator theater, beeldend  en onderwijs, 
Kunstencentrum Velsen

Kunst op maat Werkafspraken cultuur

De combinatiefunctionaris wordt  
bij voorkeur vraaggericht ingezet  
op de brede scholen. Een voorbeeld 
van vraaggericht werken zijn de 
25-uurs projecten Kunst op maat 
voor basisscholen.
Voor de aangewezen brede scholen 
stelt de cultuurcoördinator het binnen- 
en buitenschoolse aanbod op.  
Die brede scholen zijn: de Hoeksteen 
(Velserbroek), de Vuurtoren (IJmuiden), 
de Klipper (IJmuiden) en Parnassia 
(Santpoort-Noord).

Vanuit de bibliotheek ondersteunt 
de combinatiefunctionaris projecten 
op zes scholen in het primair en 
twee scholen in het voortgezet 
onderwijs. De projecten betreffen 
leesbevordering, mediawijsheid en 
educatie op het gebied van erfgoed, 
kunst en literatuur.

In samenwerking met de Stads-
schouwburg, het Witte Theater en 
het Kunstencentrum Velsen onder-
steunt een combinatiefunctionaris 
tenminste vijf scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs bij het 
project Let’s dance Velsen. De 
functionaris begeleidt bovendien 
het scholierenfestival Velsense 
InterScholaire (VIS) voor alle scholen 
in het voortgezet onderwijs.
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“Stimuleer je de creativiteit van kinderen, 
dan leren ze breder te kijken.” Merit Koops



“Een van de doelen van een brede school  
is om het onderwijs na de reguliere 
schooltijd te verlengen en te verbreden. 
De huidige organisatie van de maat-
schappij vraagt om voor-, tussen- en 
naschoolse opvang. Dan moet je zorgen 
dat dit goed geregeld is en dat je de 
kinderen echt wat te bieden hebt. Om 
die reden zijn we aan de gang gegaan 
met combinatiefunctionarissen, in 
eerste instantie voor sport, vervolgens 
ook voor cultuur. Als je geen creatieve 
vakken onderwijst, lever je het kind niet 
compleet af op het voortgezet onderwijs.”

“Ik zag alleen maar cursussen en 
workshops om me heen, totdat ik in 
contact kwam met Merit Koops van 
het Kunstencentrum Velsen. Ik was 
namelijk op zoek naar continuïteit, 
een doorlopende leerlijn voor cultuur. 
En precies daarmee was zij al bezig. 

Zo hebben wij een mooie samenwer-
king gevonden in de Junior Kunst-
academie. Merit zorgt voor geschikte 
combinatiefunctionarissen en voor de 
inhoud, ik draag bij vanuit de kennis 
van onderwijs en effectief lesgeven, 
en ik bied op mijn school de ruimte 
voor de Junior Kunstacademie. Die 
is zowel toegankelijk voor onze eigen 
leerlingen als voor kinderen uit de 
buurt. Ook zij krijgen bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief toegezonden. Zo kun je 
iets met elkaar delen en bevorder je 
cohesie in de wijk.”

Samen doen
“Als je gevoel hebt voor het beroep dat 
de maatschappij doet op het gezin, en 
dus ook op het kind, als je daarnaar 
luistert, dan weet je dat je het kind 
meer moet bieden dan alleen het cog-
nitieve onderwijs. Noch de cultuur-

Eric Boeijenga directeur De Hoeksteen in Velserbroek

Creatieve vakken 
zijn ook nodig

Doelen van de gemeente

•		Kinderen	en	jongeren	meer	laten	
bewegen, vooral degenen voor wie 
bewegen niet vanzelfsprekend is.

•		Actieve	deelname	aan	een	breed	
aanbod van sport stimuleren en 
de jeugd kennis laten maken met 
verschillende sporten.

•		Jongeren	vanaf	12	jaar	duurzaam	
interesseren voor sport en hen naar 
sportverenigingen leiden.

•		Kinderen	en	jongeren	actief	laten	
deelnemen aan kunst en cultuur 
door ze kennis te laten maken met 
verschillende kunstvormen waar ze 
plezier aan beleven en ze de weg te 
wijzen naar culturele instellingen.

•		Zorgen	voor	een	doorgaande	lijn	
in het aanbod van sportieve en 
culturele activiteiten voor de jeugd. 
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“Wij hebben ook oog voor 
de kleine portemonnee.  
De combinatiefunctionaris-
sen helpen via school om 
cultuurvormen bereikbaar 
te maken voor zoveel  
mogelijk kinderen.”  
Eric Boeijenga

sector, noch het onderwijs kunnen 
die kar zelf trekken. Dat moeten wij 
samen doen. Daarom was ik ook zo 
blij met de 25-uurs projecten van de 
combinatiefunctionarissen, ik heb er 
op school direct gebruik van gemaakt. 
Ludie Bakker werkt bij ons zowel met 
de kleuters als met de leerlingen van 
de middenbouw. Zij heeft dit jaar een 
compleet project sociale media afge-
rond. Ook met beeldende vorming doet 
zij van alles. Van tweedimensionaal 
naar driedimensionaal, de leerlingen 
leren van alles en nog wat. Het mooie 
van beeldende kunst is dat kinderen 
ontdekken hoe ze zich kunnen uiten, 
leren hoe ze gedachten of ideeën vorm 
kunnen geven en van binnen naar  
buiten kunnen brengen. Bij drama heb 
je de sociaal-emotionele ontwikkeling 
te pakken. Midas Koops loopt bij ons 
met theaterprojecten door alle klassen  
heen. Het mooie van coördinator  
Merit is, dat ze de inhoud van cultuur-
projecten zo goed aan kan passen voor 
basisscholen. Wanneer zij een sugges-
tie doet, weet je eigenlijk meteen al dat 
het goed is.”

Bereikbaar maken
“Wij hebben ook oog voor de kleine  
portemonnee. De combinatiefunctio-
narissen helpen via school om  
cultuurvormen bereikbaar te maken 
voor zoveel mogelijk kinderen. Ook 
daarvoor slaan wij de handen ineen. 
Mijn drive is om ervoor te zorgen dat 
het goed komt met het kind. Dat het 
kind zich zo goed en zo breed kan  
ontwikkelen als maar mogelijk is. Het 
maakt mij heel erg blij dat de gemeente 
hierin participeert door de mogelijk-
heid te bieden om combinatiefunctio-
narissen in te schakelen.”

Midas Koops combinatiefunctionaris theater voor diverse scholen

“Op brede scholen verzorg ik ver-
schillende langlopende cursussen 
en op andere basisscholen in Velsen 
geef ik projecten drama. Die kunnen  
variëren van het maken van een 
voorstelling met de hele school tot 
klassikale projecten die helpen de 
concentratie te verhogen of wegwijs 
maken in het spreken voor groepen.
Een project voor de hele school  
betekent bijvoorbeeld dat elke klas 
een act vormgeeft en dat we die acts 
tot een compleet stuk maken en  
opvoeren. Regelmatig werk ik samen  
met collega’s voor dans en voor  
beeldend, want in het theater zijn nu 

eenmaal ook decors en rekwisieten 
nodig. Samenspel is in mijn vak erg 
belangrijk, theater maken is echt  
een teamsport.
Ik wil de kinderen meegeven dat een 
antwoord op verschillende manieren 
kan worden gegeven. Er leiden meer 
wegen naar Rome. Zodra ze dit door-
krijgen, neemt het zelfvertrouwen 
toe, durven ze meer uit te proberen. 
Het mooiste wat ik meemaak in dit 
werk? Als een kind de leerkracht 
verrast door een project van mij.  
Dat kind blijkt dan als een muur-
bloempje te boek te hebben gestaan 
en opeens bloeit het helemaal op.” 

Opbloeiende 
muurbloempjes
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