
 

Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur 
 
 
1. Doelen 
 

“De school is de springplank naar succes in het leven. De komende jaren moet het onderwijs 
beter worden en het beroep van leraar aantrekkelijker.”  
“Een gezonde levensstijl is van groot belang. Daarom krijgen de sport en sportverenigingen 
een financiële impuls.” 
“Kunst en cultuur worden voor een breed publiek bereikbaar.” 
(Uit de troonrede 2007) 

 
Sociale samenhang is een belangrijke doelstelling van het huidige kabinet. Zowel school, 
sport als cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan die sociale samenhang. 
Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt een rijke leeromgeving 
waarin kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale 
vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Om kinderen hiervoor de kans te geven, zijn 
laagdrempelige voorzieningen nodig. Daarbij gaat het deels om activiteiten binnen de school 
maar ook om activiteiten die plaatsvinden met en bij sportverenigingen en culturele 
instellingen. Deze organisaties moeten dan wel op hun taak zijn berekend. Met het oog 
hierop wil het kabinet ca. 10% van de sportverenigingen versterken.  
 
De samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur krijgt bij uitstek vorm en inhoud met de 
realisering van combinatiefuncties. Het kabinet wil samen met gemeenten en met de 
onderwijs-, sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van in 
totaal 2.500 combinatiefuncties in 2012 (de output).  
Dit voornemen is aangekondigd in het bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ van het rijk met 
de VNG1, de brief over de Impuls brede scholen, sport en cultuur2, de Beleidsbrief Sport ‘De 
kracht van sport’3 en de notitie ‘Kunst van leven, hoofdlijnen van cultuurbeleid’4.  
 
Met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (hierna: impuls) wordt beoogd meer doelen 
tegelijkertijd te bereiken (de outcome): 

• de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het 
primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken; 

• de versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de 
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 

• het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor 
alle leerlingen; 

• het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 
cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

 
Namens het kabinet willen de bewindslieden van OCW en de staatssecretaris van VWS over 
de realisering van deze impuls bestuurlijke afspraken maken met de landelijke 
vertegenwoordigers/koepels van gemeenten en van de sport-, onderwijs- en cultuursector. 
 
 
2. Partijen 
 
Partijen in deze afspraken zijn: 
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• de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, 
mede namens de Minister van Onderwijs, dr. Ronald H.A. Plasterk en de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-
Vliegenthart; 

• de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. Jet Bussemaker; 
bovengenoemde Staatssecretarissen handelen te dezen als bestuursorgaan alsmede 
als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden (hierna: rijksoverheid); 

• de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG); 

• de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties;  

• het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (hierna: 
NOC*NSF); 

• de Cultuurformatie. 
 
De ondertekenaars van deze afspraken scharen zich achter de doelen (outcome) en de 
beoogde resultaten (output) van de impuls en leveren hieraan de grootst mogelijke bijdrage, 
ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
 
 
3. Afspraken 
 
Partijen realiseren gezamenlijk tenminste 2.500 fte aan combinatiefuncties.  
 
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, 
maar gelijkelijk te werk wordt gesteld in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén 
combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen. 
 
Mede gelet op de herkomst van middelen spreken partijen in principe af om in de 
verschillende sectoren tenminste het volgende aantal combinatiefuncties te realiseren: 

• in 2012 zijn er tenminste   850 fte’s gerealiseerd in het primair onderwijs  

• in 2012 zijn er tenminste   250 fte’s gerealiseerd in het voortgezet onderwijs; 

• in 2012 zijn er tenminste 1250 fte’s in de sportsector gerealiseerd; 

• in 2012 zijn er tenminste   150 fte’s in de cultuursector gerealiseerd.  
 
 
4. Bijdragen partijen 
 
VNG namens gemeenten 
Gemeenten voeren de impuls uit op lokaal niveau en kunnen in aanmerking komen voor een 
bijdrage van de rijksoverheid. De rijksbijdrage komt in 2008 eerst beschikbaar voor de G-31. 
Het budget zal vanaf 2009 in tranches ook ter beschikking komen aan andere gemeenten.  
 
De rijksbijdrage is beschikbaar voor gemeentebesturen die bereid zijn om een verklaring te 
tekenen waarin zij aangeven hoeveel nieuwe, structurele combinatiefuncties zij zullen 
realiseren. 
 
Voor de financiering hiervan zetten gemeenten, in aanvulling op de rijksbijdrage, eigen 
middelen in. Hiervoor kan het accrès, conform het Bestuursakkoord van de rijksoverheid met 
de VNG, worden ingezet. 
 
Gemeenten sluiten (een) lokale overeenkomst(en) over de realisering van combinatiefuncties 
met de lokale partijen, zoals scholen, sportverenigingen en culturele instellingen, waarin het 
bovenstaande een lokale uitwerking krijgt. 
 



 

De VNG stimuleert gemeentebesturen om de beoogde doelen en resultaten van de Impuls 
brede scholen, sport en cultuur op lokaal niveau te realiseren. De VNG stimuleert 
gemeentebesturen om met de beschikbare rijksbijdrage en eigen middelen tenminste 2.500 
combinatiefuncties in te zetten bij of ten behoeve van brede scholen, sportverenigingen en 
culturele instellingen. De VNG stimuleert gemeentebesturen om hieromtrent een verklaring 
te tekenen die toegang geeft tot uitkering van middelen door de rijksoverheid. De VSG en 
andere ambtelijke platforms stimuleren de gemeentelijke sectoren om het beleid van de 
impuls op lokaal niveau te implementeren. 
De VNG draagt zorg voor het vaststellen van een landelijk beeld (jaarlijks t/m 2012) 
waarmee de totstandkoming van combinatiefuncties kan worden gevolgd (zie punt 5).  
 
Gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties namens PO- en VO-scholen 
Het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet 
onderwijs zal worden uitgebreid, zodat een rijke leeromgeving kan worden gecreëerd waarin 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Zodoende kan ook een bijdrage worden geleverd aan een dagelijks sport- en beweegaanbod 
op en rond scholen en aan het doel om de jeugd meer in aanraking te brengen met kunst en 
cultuur.  
 
De gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties stimuleren de schoolbesturen om deel te 
nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van brede scholen met een sport- en 
cultuuraanbod, met extra aandacht voor de 40 krachtwijken, en stimuleren schoolbesturen 
om combinatiefuncties mogelijk te maken bij (brede) scholen.  
De bestuurlijke onderwijsorganisaties adviseren gemeenten over de selectie en inzet van 
(brede) scholen. 
 
NOC*NSF namens sportbonden en sportverenigingen 
Zoals verwoord in de Beleidsbrief Sport is het doel van het landelijke sportbeleid dat over 
vier jaar circa 10% van de sportverenigingen zodanig ‘sterk’ is dat deze niet alleen in staat 
zijn om de eigen leden te bedienen, maar zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse 
opvang, de wijk en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan 
sport deelnemen. Zodoende kan ook een bijdrage worden geleverd aan een dagelijks sport- 
en beweegaanbod op en rond scholen.  
Sportverenigingen zullen hierbij zowel de mogelijkheden van de eigen sportaccommodaties 
benutten – onder schooltijd en daarna – als op en rond scholen activiteiten ontplooien.  
 
NOC*NSF stimuleert de besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen 
aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen zodat deze een rol 
kunnen spelen voor brede scholen, de naschoolse opvang en de wijk, en stimuleert de 
sector om combinatiefuncties mogelijk te maken bij sportverenigingen.  
In overleg met de sportbonden adviseert NOC*NSF de gemeenten over de selectie en inzet 
van potentieel sterke sportverenigingen. 
 
Cultuurformatie namens de cultuur 
Een doelstelling van het landelijke cultuurbeleid is dat jeugdigen tot 18 jaar vertrouwd raken 
met één of meer kunst- en cultuurvormen en om actieve kunstbeoefening onder jongeren te 
stimuleren. Hiertoe ontwikkelen culturele instellingen een passend en toegankelijk aanbod 
ten behoeve van de brede school. Om dit mogelijk te maken, worden de inzet van 
innovatieve werkwijzen en deskundigheidsbevordering van personeel bevorderd. Culturele 
instellingen zullen hierbij zowel de mogelijkheden van hun eigen gebouwen en ruimtes 
benutten – onder schooltijd en daarna – als op scholen activiteiten ontplooien.  
 
De Cultuurformatie stimuleert de besturen van culturele instellingen bij de verdere 
ontwikkeling van een dergelijk passend aanbod en stimuleert de culturele sector om 
combinatiefuncties mogelijk te maken bij culturele instellingen.  



 

De Cultuurformatie adviseert de gemeenten over de selectie en inzet van culturele 
instellingen. 
 
OCW en VWS namens de rijksoverheid 
Voor de uitvoering van de Impuls brede scholen, sport en cultuur stellen OCW en VWS 
samen een oplopende rijksbijdrage ter beschikking die wordt uitgekeerd aan gemeenten 
volgens een vaste verdeelsleutel (inwoners <18 jaar).  
De rijksoverheid financiert het eerste jaar van deelname van de gemeenten volledig. Vanaf 
het tweede jaar zetten gemeenten ook eigen middelen in.  
 
De rijksoverheid geeft ook opdracht en stelt financiering beschikbaar voor monitoring (zie 
punt 5).  
In afstemming en samenwerking met de overige partijen draagt de rijksoverheid tevens zorg 
voor de ondersteuning van de uitvoering op landelijk niveau (zie punt 6). 
 
 
5. Monitoring 
Monitoring van de output en outcome vindt plaats in opdracht van de rijksoverheid. 
Gemeenten en sectoren werken hieraan mee.  

 

De VNG draagt zorg voor een jaarlijks landelijk beeld van de (output) afspraken.  

Mocht het beeld hiertoe aanleiding geven, dan zal een nadere steekproef worden genomen 

onder gemeenten. 

 

Voor het meten van de (outcome) doelen, zoals beschreven onder punt 1, zal zo veel 

mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande monitors zoals de brede schoolmonitor, 

aangevuld met monitoring in de sport- en cultuursector.  
 
Betrokken partijen verlenen hun volledige medewerking aan de monitoring van de output en 
outcome van de impuls en stimuleren hun achterban dit evenzo te doen. 
 
 
6. Uitvoering en ondersteuning 
 
De ondertekenaars voeren regelmatig bestuurlijk overleg over de uitvoering van de impuls. 
Indien de aantallen combinatiefuncties niet volgens planning gerealiseerd worden, 
bespreken partijen een bijstelling.     
 
Om de invoering van de combinatiefuncties te ondersteunen wordt in opdracht van de 
rijksoverheid een (tijdelijke) taskforce ingesteld bestaande uit (ervarings)deskundigen, op 
voordracht van de partijen.  
 
Daarnaast is er sprake van meerjarige ondersteuning tot en met 2012 van de uitvoering op 
landelijk (en regionaal) niveau, waarbij in ieder geval kennisoverdracht en -uitwisseling wordt 
bevorderd en ondersteuning wordt geleverd afgestemd op de behoefte van gemeenten en 
andere partijen.  
 
De ondertekenaars spannen zich in om de producten en adviezen die de task force oplevert, 
te implementeren in de eigen sector en hiertoe relevante derden in te schakelen (zoals 
werkgevers-, werknemers- en andere belangenorganisaties). 
Tevens maken ondertekenaars gebruik van de beschikbaar gestelde kennis en 
ondersteuning zodat de achterban optimaal en eenduidig wordt geïnformeerd en 
gefaciliteerd. 
 
 



 

7. Ondertekening 
 
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma,  
mede namens de Minister van Onderwijs, dr. Ronald H.A. Plasterk en de Staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart  
 
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. Jet Bussemaker  
 
Bovengenoemde Staatssecretarissen handelen te dezen als bestuursorgaan alsmede als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, te dezen vertegenwoordigd door dr. W. Kuiper 
 
De Vereniging Bijzondere Scholen, mede namens de gezamenlijke bestuurlijke 
onderwijsorganisaties, te dezen vertegenwoordigd door mr. S.J. Steen 
 
Het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie (hierna NOC*NSF), te 
dezen vertegenwoordigd door E.G. Terpstra 
 
De Cultuurformatie, te dezen vertegenwoordigd door W.C.M. Blankers 



 

Toelichting, bijlage 1 
 
Doelen 
Er is sprake van een brede school wanneer scholen niet alleen onderwijs verzorgen, maar 
ook andere functies (laten) vervullen op het gebied van welzijn, zorg, kinderopvang, sport en 
bewegen en/of kunst en cultuur. Kenmerk daarbij is dat de school structureel samenwerkt 
met andere partners. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: van 
versterking van de relatie tussen bestaande voorzieningen en het leveren van een 
gezamenlijk aanbod ten behoeve van dagarrangementen tot een integraal concept met 
samenwerkende instellingen in één gebouw. 
  
Bij de selectie van scholen voor de impuls kunnen brede scholen worden benaderd, maar 
ook scholen die –mede door inzet van de impuls- zich zullen ontwikkelen tot een brede 
school. Waar van toepassing wordt gemeenten gevraagd voorrang te geven aan  de brede 
school ontwikkeling in de 40 krachtwijken. In deze wijken, waar dikwijls het sport- en 
cultuuraanbod voor de jeugd minimaal is, kan de brede school een spilfunctie vervullen. 
 
Er is sprake van een sterke sportvereniging wanneer deze niet alleen in staat is om de eigen 
leden te bedienen, maar zich ook te richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk 
en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen.  
Bij de selectie van sportverenigingen voor de impuls kunnen sterke sportverenigingen 
worden benaderd, maar ook sportverenigingen die –mede door inzet van de impuls- zich 
zullen ontwikkelen tot een sterke vereniging.  
 
Gelet op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen is voldoende sport en 
beweging van groot belang. Sport en beweging hebben een gunstige invloed op de 
schoolprestaties en verminderen schooluitval. Maar ook voor andere onderwijs- en 
opvoedingsdoelen zoals de overdracht van normen en waarden, het omgaan met regels, het 
aanleren van discipline en het vergroten van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid kan 
sport worden ingezet. Een actieve leefstijl helpt overgewicht en ziektes te voorkomen; voor 
kinderen is dan minstens elke dag een uur beweging nodig. Daarom is de inzet van het 
rijksbeleid om op en in de nabijheid van de school een dagelijks sport- en beweegaanbod te 
realiseren. Dit kan deels bestaan uit de lessen bewegingsonderwijs, en deels uit naschoolse 
activiteiten met of bij de sportvereniging. 
 
Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om als culturele burger deel te nemen aan de 
samenleving. Iedere jongere tot 18 jaar moet, actief of passief, vertrouwd kunnen raken met 
één of meer kunstvormen. Iedere Nederlander moet gebruik kunnen maken van goede 
voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening: op school, rondom school en 
daarbuiten. De brede school kan hierbij de schakel zijn tussen school, bibliotheek, 
toneelvereniging, muziekschool en museum. 
 
Afspraken 
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, 
maar gelijkelijk –of in ieder geval voor een substantieel deel- te werk wordt gesteld in of ten 
behoeve van tenminste twee werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctie bestaat derhalve 
uit twee delen, die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.  
 
Bij de uitvoering van de impuls worden nieuwe en structurele functies gerealiseerd; de 
impuls wordt niet gebruikt om bestaande functies te bekostigen. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk ingezet op functies op uitvoerend niveau. 
 
In het onderwijs kan het gaan om werknemers die naast hun activiteiten in het onderwijs 
tevens werkzaam zijn in de sportsector (vakleerkrachten bewegingsonderwijs PO of 
docenten lichamelijke opvoeding VO), dan wel de cultuursector (vakleerkracht muziek).  



 

In de sportsector kan het gaan om werknemers die werkzaam zijn bij een sportvereniging 
(door de bond of opleiding S&B gekwalificeerde trainers, coaches) en tevens in het 
onderwijs. 
In de cultuursector kan het gaan om werknemers die werkzaam zijn bij een culturele 
instelling (bijv. muziekschool) en tevens in het onderwijs. 
 
Tot de combinatiefuncties worden ook profielen gerekend van werknemers die voor een 
(substantieel) deel zijn belast met coördinatieactiviteiten ten behoeve van meerdere velden 
(brede school-coördinator; sportcoördinator/verenigingsmanager die voor één of meer 
verenigingen de samenwerking met andere velden regelt). Partijen hebben de intentie 
uitgesproken terughoudend om te gaan met het aanstellen van deze functionarissen.  
 
De bedoeling is dat er 2500 fte’s aan combinatiefuncties worden gerealiseerd. Deze fte’s 
kunnen uiteraard wel over meer dan 2500 personen worden verdeeld. Opgeteld moeten alle 
dienstverbanden leiden tot 2500 fte’s.  
 
Daarnaast is ook realisering mogelijk van combinatiefuncties waarbij onderwijs, sport en 
cultuur worden gekoppeld aan andere sectoren, zoals opvang en welzijn. Voorbeelden: 
onderwijsassistent-groepsleidster naschoolse opvang (een geregistreerde organisatie 
waarbij een kinderopvangtoeslag geldt); sportbuurtwerker-trainer bij de vereniging.  
De impuls voorziet echter alleen in financiering van de werkvelden onderwijs, sport en 
cultuur. Het andere deel van de combinatiefunctie zal dan uit middelen van de betreffende 
sector moeten worden gefinancierd. Gezien de aantallen te realiseren combinatiefuncties per 
sector is er met name ruimte voor combinaties vanuit opvang en welzijn met de sector sport.  
 
De werknemers die een combinatiefunctie uitvoeren worden (op termijn) zo veel als mogelijk 
aangesteld bij scholen, sportverenigingen en culturele instellingen. Een (tussen)oplossing 
kan ook zijn om een ‘pool’ te maken van werknemers- in dienst van de gemeente, een 
gemeentelijke instelling of een stichting- die vervolgens worden gedetacheerd bij scholen, 
sportverenigingen en culturele instellingen.  
Op lokaal niveau worden ook de mogelijkheden in ogenschouw genomen om bij aanvang of 
te zijner tijd (een deel van) de combinatiefuncties door private partijen te laten bekostigen. 
Dit bevordert de duurzame verankering van combinatiefuncties in het veld én biedt de 
mogelijkheid om nog meer organisaties (en dus kinderen) van de impuls te laten profiteren.  
 
Advies van sectoren 
In samenspraak met de achterban maken de onderwijs-, sport- en cultuursector een 
(gros)lijst van lokale organisaties die voor de plaatsing van combinatiefuncties in aanmerking 
zouden kunnen komen. Dit advies, waarin de sectoren de kennis over en ervaring met de 
eigen achterban hebben vervat, dient om de selectie van geschikte lokale organisaties door 
gemeenten te ondersteunen. Ook na het selectieproces kunnen gemeenten uiteraard nog 
voor advies of de ondersteuning/begeleiding een beroep doen op de sectororganisaties.  
 
Monitoring 
Monitoring zal in opdracht van de rijksoverheid plaatsvinden zowel over de output 
(realisering van combinatiefuncties) als de outcome (doelstellingen voor brede scholen, 
sterke sportverenigingen, sport- en cultuurparticipatie).  
Voor wat betreft de output vraagt de rijksoverheid de VNG om in samenwerking met 
gemeenten jaarlijks t/m 2012 een landelijk beeld op te stellen. Daarbij zal de verdeling van 
combinatiefuncties over de velden worden gevolgd. Indien hiertoe aanleiding is, zal een 
steekproef onder gemeenten worden genomen. Zo nodig wordt in overleg tussen partners 
bijgestuurd. 
Voor de monitoring van outcome doelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van of 
aangesloten bij bestaande monitors, waaronder de brede school monitor die wordt gehouden 



 

onder gemeenten en scholen. In aanvulling hierop zal worden bezien op welke wijze 
monitoring zal plaatsvinden van de sport- en cultuurdoelen gerelateerd aan de impuls. 
 
Uitvoering en ondersteuning 
Een (tijdelijke) taskforce krijgt de opdracht om door middel van flankerend beleid ruim baan 
te maken voor de invoering van combinatiefuncties. Het gaat daarbij om zaken zoals het 
leveren van profielschetsen, het goed organiseren van werkgeverschap, het regelen van de 
arbeidspositie, de samenhang in bevoegdheden en opleidingen. Daarbij zal uiteraard worden 
geprofiteerd van alle kennis en ervaring die op dit gebied al is opgedaan. 
Het is van groot belang dat de opgeleverde producten en adviezen van de taskforce worden 
overgenomen door het veld. Betrokken partijen worden op voorhand gevraagd zich hieraan 
te committeren, met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van werkgevers voor het 
personeelsbeleid van de eigen instelling en de rol van CAO-partners.  
 
Daarnaast wordt de uitvoering op landelijk niveau ook meerjarig ondersteund met 
kennisoverdracht en –uitwisseling in de vorm van bijvoorbeeld bijeenkomsten, een helpdesk, 
een ondersteuningsteam en de beschikbaarstelling van handreikingen en good practices. De 
behoefte aan ondersteuning zal onder gemeenten en sectoren worden gepeild. De 
ondersteuning wordt in samenwerking met partners vormgegeven. Partners zullen de 
beschikbare kennis en ondersteuning ontsluiten en/of gebruiken voor de eigen achterban. 



 

Financiering, bijlage 2  

 
De Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt gefinancierd door de ministeries van VWS 
en OCW en door de deelnemende gemeenten.  
 
Vanuit VWS zijn de middelen afkomstig vanuit de intensivering sportbeleid. Deze 
intensivering komt, conform afspraken in het Coalitieakkoord in twee tranches beschikbaar. 
De eerste tranche voor 2008 is reeds aan de begroting van VWS toegevoegd. De tweede 
tranche staat gereserveerd op de aanvullende post van het Rijk en in het voorjaar van 2008 
wordt beslist over de toedeling daarvan. Van de tweede tranche is een bedrag van € 7,5 mln 
bestemd voor de versterking van sportverenigingen via de Impuls brede scholen, sport en 
cultuur. Daarnaast wordt binnen de begroting van VWS een groot deel van de vrijval van de 
BOS-regeling aan dit doel besteed.  
 
Vanuit OCW wordt eveneens een deel van de intensivering voor de Impuls brede scholen, 
sport en cultuur ingezet. Ook daarvoor geldt dat de middelen die uit het Coalitieakkoord 
komen in tranches verdeeld zijn De eerste tranche voor 2008 is reeds aan de begroting van 
OCW toegevoegd. De resterende tranches staan gereserveerd op de aanvullende post. In 
het voorjaar van 2008, 2009 en 2010 vindt hierover besluitvorming plaats. Er is op de 
aanvullende post vanuit de enveloppe Onderwijs nog een bedrag oplopend tot € 9,8 mln in 
2011 gereserveerd. Vanuit de enveloppe Cultuur is nog een bedrag oplopend tot € 1,5 mln in 
2011 gereserveerd.  
 
Oplopend met de besluitvorming over tranches zullen in de periode 2008 t/m 2012 jaarlijks 
afspraken worden gemaakt met een toenemend aantal gemeenten. 
In onderstaande tabel is de rijksbijdrage voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur 
opgenomen (bedragen in miljoenen euro’s). 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Ministerie VWS 7,5 19,6 23,3 23,3 28,3

waarvan:

Intensivering Sport 1e tranche 2008 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Intensivering Sport 2e tranche 2009 * 7,5 7,5 7,5 7,5

Vrijval BOS 4,6 8,3 8,3 13,3

Ministerie OCW 9,4 8,7 10,9 18,8 18,8

waarvan:

Voortgezet Onderwijs 5,4 3,5 3,5 3,5 3,5

Primair Onderwijs 1e tranche 2008 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Primair Onderwijs 2e tranche 2009 * 1,0 1,0 1,0 1,0

Primair Onderwijs 3e tranche 2010 * 1,8 1,8 1,8

Primair Onderwijs 4e tranche 2011 * 7,0 7,0

Cultuur 1e tranche 2008 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Cultuur 2e tranche 2009 * 0,2 0,2 0,2 0,2

Cultuur 2e tranche 2010 * 0,4 0,4 0,4

Cultuur 2e tranche 2011 * 0,9 0,9  
* De resterende tranches staan gereserveerd op de aanvullende post. In het voorjaar van 

2008, 2009 en 2010 vindt hierover besluitvorming plaats. 

 



 

Met de VNG is afgesproken dat de deelnemende gemeenten vanaf het tweede jaar de 

rijksbijdrage met eigen middelen matchen. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Middelen gemeenten5  19,9 29,6 41,4 71,4 

 

                                                      
5
 Als dekking voor het accres gemeentefonds worden vanaf 2008 middelen toegevoegd uit de 

enveloppengelden onderwijs, die op basis van het Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ o.a. kunnen 

worden ingezet voor een gedeeltelijke dekking van de gebundelde inzet voor combinatiefuncties brede 

scholen, sport en cultuur.  
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