
Nadere regels Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 - 2023 

 

 
Model Sport en Onderwijs Teylingen 2020-2023 

 

Burgemeester en wethouders van Teylingen  

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Teylingen  2017 waarin burgemeester en 

wethouders de bevoegdheid hebben om nadere regels vast te stellen: 

Besluit vast te stellen: 

“Nadere regels subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties Model Sport en Onderwijs Teylingen 

2020-2023” 

 

Artikel 1 begripsomschrijvingen 

In deze nadere regels wordt verstaan onder:  

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017 

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen 

c. Vakleerkracht: gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs 

d. 1,0 fulltime fte vakleerkracht bewegingsonderwijs: bestaat uit 28 uur bewegingsonderwijs en 

10 taakuren. 

e. Jaarloonsom: Vakleerkracht bewegingsonderwijs € 60.000 ( 1 januari 2019)  

f. Peildatum: Aantal 2e lesuur bewegingsonderwijs door een vakleerkracht op 1 oktober 

voorafgaand aan het subsidiejaar.   

Artikel 2 Doelgroep 

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan  scholen voor primair onderwijs 

op het grondgebied van Teylingen. Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen 

De subsidie  wordt verstrekt voor de inzet van een vakleerkracht voor een tweede lesuur per week, 

voor de groepen 3 t/m 8.  

Artikel 4 Berekening van de subsidie 

De subsidie bestaat uit het  vergoeden van een gedeelte van het uurtarief voor de vakleerkracht voor 

het tweede lesuur bewegingsonderwijs.  Deze  is gebaseerd op de  jaarloonsom van 1,0 fulltime fte. 

De subsidie  bewegingsonderwijs is in het 1e jaar maximaal 66,67% van de jaarloonsom en wordt in 

vier jaar tijd stapsgewijs afgebouwd naar een vergoeding van maximaal 41,67%  .  

Verdeelsleuteltabel jaarloonsom 

Verdeelsleutel per fte onderwijs lumpsum Bijdrage gemeente totaal 

2020 2e vakdocent  €        20.000,00   € 40.000,00   66,67%  € 60.000,00  

2021 2e vakdocent  €        25.000,00   € 35.000,00   58,33%  € 60.000,00  

2022 2e vakdocent  €        30.000,00   € 30.000,00   50 %  € 60.000,00  

2023 2e vakdocent  €        35.000,00   € 25.000,00   41,67 %  € 60.000,00  
 



De subsidie  wordt berekend op basis van het percentage 2e lesuren bewegingsonderwijs door een 

vakleerkracht x de gemeentelijke bijdrage van het betreffende jaar.  

Artikel 5 wijze van aanvragen 

1. Scholen vragen jaarlijks de subsidie als bedoeld in artikel 2 en 3 voor 1 maart van het 

betreffende subsidiejaar aan. Daarbij leveren zij in ieder geval de volgende gegevens op de 

peildatum aan :  

a. Aantal groepen 3 t/m 8.)  

b. Totaal aantal lesuren bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 

c. Aantal lesuren die in aanmerking komen voor 2e lesuur 

d. Kopie diploma(‘s) van de betrokken vakleerkracht(en)  

 

2. Indien nodig kan het college van B&W aanvullende informatie opvragen.  

Artikel 6 wijze van verantwoording 

Subsidieontvanger verantwoordt de subsidie jaarlijks voor 1 maart na afsluiting van het 

subsidiejaar.]. Bij verantwoording levert zij in ieder geval de volgende gegevens aan:  

A. Een verslag waarin alle onder artikel 5 genoemde verplichtingen worden verantwoord.  

B. Kopie jaaropgave loonadministratie van de betrokken vakleerkracht(en) (mag dit juridisch 

met AVG) 

C. Kopie overzicht jaarrooster bewegingsonderwijs van de groepen 3 t/m 8 van het subsidiejaar. 

Artikel 7 verplichtingen van subsidieontvanger 

1. Subsidieontvanger is verplicht voor het eerste lesuur bewegingsonderwijs een vakleerkracht 

in te zetten.  

2. Subsidieontvanger is verplicht de subsidiegelden in te zetten voor een extra lesuur 

vakleerkracht bewegingsonderwijs . 

3. Een lesuur bewegingsonderwijs bestaat uit 45 minuten inclusief omkleed tijd van 5 minuten 

4. De reistijd van en naar de gymlocatie valt buiten het lesuur bewegingsonderwijs 

5. In het tweede lesuur is aandacht voor de verbinding met het sport- en beweegaanbod in 

Teylingen. 

6. De school/vakleerkracht  werkt mee aan het sport- en beweegprogramma van de Combibrug 

en wordt in samenspraak afgestemd met de Combibrug 

7. De school/vakleerkracht ondersteunt de promotie van de (buiten)schoolse activiteiten uit 

het jaarprogramma van de Combibrug. 

8. De school/vakleerkracht heeft minimaal drie keer per jaar een platform overleg met de mede 

vakdocenten, de Combibrug en de gemeente over programma, voortgang en uitvoering. 

 

Artikel 8 Inwerkingtreding 

De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020 . 

 


