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Doelstelling

Basisschoolkinderen vormen en ontwikkelen zich niet alleen in
schooltijd maar ook in de daarop aansluitende tijden.
De basisscholen kunnen het eigen onderwijsprogramma verrijken
en daarin aansluiten bij buitenschoolse activiteiten.
Buiten schooltijd is voor de kinderen een aanbod van
opvang, sociale en culturele activiteiten en sport.
Organisaties die buitenschoolse activiteiten verzorgen, werken
met elkaar en met de basisscholen samen.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

Brede schoolactiviteiten van de scholen:
een bedrag per leerling, met inachtneming van het subsidieplafond.
Combinatiefuncties:
een bedrag per (deel van een) formatieplaats gebaseerd op de genormeerde kosten van combinatiefunctionarissen tot maximaal het plafond en aan de hand van een gezamenlijk plan van de betrokken
organisaties.
Schoolsporttoernooien:
€ 500,- voor een toernooi op eigen accommodatie en € 800,-voor een toernooi op/in een niet-eigen
accommodatie, met inachtneming van het plafond.
Natuur- en milieueducatie:
Een redelijke bijdrage in de kosten, met inachtneming van het door het college aan te wijzen maximum.
Overige initiatieven:
Een redelijke bijdrage in de kosten, met inachtneming van het subsidieplafond.

Subsidiecriteria

Brede schoolactiviteiten van de scholen:
a.De aanvrager is een schoolbestuur van een of meer basisscholen in Oostzaan.
b.De activiteiten dragen bij aan de verrijking van het onderwijsprogramma of aan buitenschoolse
activiteiten op het vlak van opvang, kunst, cultuur, sport en educatie.
c.De subsidie mag alleen worden besteed aan kosten die direct verband houden met punt b.
d.De subsidieaanvraag bevat een globaal jaarprogramma dat inzicht geeft in de activiteiten per school
en vermeldt: de activiteiten, wie de activiteiten uitvoert, met welke scholen en andere organisaties
bij de activiteiten wordt samengewerkt, en de kosten per activiteit.
Combinatiefuncties:
a.Het betreft de inzet van personeel voor de realisatie van de doelstellingen.
b.De activiteiten leveren een voldoende bijdrage aan de vorming van de brede school in Oostzaan
met een sport- en cultuuraanbod en versterken het verenigingsleven voor de terreinen sport en cultuur.
c.De aanvraag is onderdeel van een gezamenlijk plan van de brede schoolpartners of sluit daarbij
voldoende aan.
Schoolsporttoernooien
a.De aanvrager is een sportvereniging die het betreffende schoolsporttoernooi organiseert;
b.Het toernooi vindt plaats in Oostzaan;
c.Het toernooi staat open voor deelname door alle basisscholen in Oostzaan;
Natuur- en milieueducatie:
a.Het gaat om een activiteitenaanbod voor alle basisscholen in Oostzaan dat wordt verzorgd door
één ter zake deskundige organisatie.
b.De aanvraag is afkomstig van die organisatie als bedoeld onder a en is afgestemd met de scholen
en met stichting de Vitaminebron.
c.Er is ook in de uitvoering sprake is van samenwerking tussen die organisatie, de scholen en stichting
de Vitaminebron.

Verdeelregels

Brede schoolactiviteiten voor de scholen: verdeling van het plafond per schoolbestuur naar rato van
het aantal leerlingen op 1 oktober van het tweede jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
Combinatiefuncties:
Eerst subsidie voor een aanvraag op basis van een gezamenlijk plan van de brede schoolpartners.
Vervolgens andere initiatieven.
Schoolsporttoernooien:
In volgorde van binnenkomst.
Natuur- en milieueducatie:
Toekenning aan één organisatie die het beste voldoet aan de gestelde criteria.
Overige onderwijsactiviteiten:
Voor jaarlijkse subsidies:
In onderstaande volgorde:
a.Eerst de bestaande initiatieven;
b.Als het subsidieplafond niet voldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.
Voor eenmalige subsidies:
Op volgorde van binnenkomst.

Titel en ingangsdatum
Deze subsidieregels worden aangehaald als “Subsidieregels brede school 2013” en zijn van toepassing
op subsidies vanaf 2013.
Intrekking oude regeling
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De subsidieregels voor onderwijssubsidies 2011 worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013
ingetrokken.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2013.
E.H.M. Ouwehand-Brussel P.J. Möhlmann
griffier voorzitter
Toelichting bij specifieke subsidieregels voor brede schoolsubsidies 2013
Vanaf 2010 was het beleidskader brede school van Oostzaan bepalend voor de inzet van de onderwijssubsidies. In 2011 en 2012 is een belangrijk deel van dat budget onbenut gebleven omdat maar een
beperkt deel ook echt voor brede school werd ingezet. De achterliggende oorzaak was eerst het stilliggen
van de brede schoolvorming. Vervolgens was het jaar 2012 nodig om de brede schoolvorming een
nieuwe impuls te geven middels combinatiefuncties. Dat kon niet eerder worden opgepakt omdat
Oostzaan pas vanaf 2012 kon inschrijven voor de rijksregeling voor combinatiefuncties.
Vanaf 2013 is het budget voor onderwijssubsidies uitgebreid met een bedrag (rijksbijdrage) voor
combinatiefuncties. De combinatiefuncties vormen de nieuwe impuls om de brede school in Oostzaan
in te vullen zoals aangegeven in het beleidskader brede school. Dit leidt tot een andere inzet van het
totale budget voor onderwijssubsidies en dat vraagt weer om aanpassing van de subsidieregels.
In de voorliggende specifieke subsidieregels wordt uitgegaan van vier soorten subsidie.
combinatiefuncties
1.
Brede schoolactiviteiten van de individuele scholen
2.
schoolsporttoernooien
3.
overige subsidies, waronder primair lopende subsidies aan SJOO (jeugdtheatervoorstelingen)
4.
en aan het schooltuinenwerk van de Vitaminebron. Als er nog budgetruimte overblijft, is dat voor
nieuwe initiatieven.
Het totale budget vanaf 2013 is € 115.688,-.
Het college heeft de volgende plafonds en verdeling voor ogen:
2013:
Bedrag

organisatie

Activiteiten

diverse

Combinatiefuncties brede school, sport en cultuur

combinatiefuncties
€ 70.000,-

Brede schoolactiviteiten van scholen
€ 18.000,-

De scholen

Min of meer vrij budget

Natuur- en milieueducatie
€ 12.000,-

Stichting NME Zaanstreek Natuur- en milieu-educatie

Schoolsporttoernooien
€ 1.800,-

diverse

schoolsporttoernooien

€ 3.700,-

Vitaminebron

Basisbedrag voor schooltuinen

€ 9.588,-

SJOO

Theatervoorstellingen voor basisscholen

€ 600,-

div.

Overige activiteiten

€ 115.688,-

TOTAAL

Overige onderwijssubsidies
€ 13.888,-

Combinatiefuncties: plafond ad € 70.000,De subsidie voor combinatiefuncties wordt ingezet op basis van een gezamenlijk plan van de betrokken
partijen.
Brede schoolactiviteiten van scholen: plafond ad € 18.000,-.
Het plafond wordt verdeeld naar rato van het aantal leerlingen. Toekenning vindt plaats aan het de
schoolbesturen al bevoegd gezag van de scholen. De inhoudelijke eisen zijn als volgt omschreven: “De
activiteiten dragen bij aan de verrijking van het onderwijsprogramma of aan buitenschoolse activiteiten
op het vlak van opvang, kunst, cultuur, sport en educatie.” Dit geeft de nodige ruimte aan de scholen
om het te besteden. Het is niet de bedoeling om het subsidiegeld te besteden voor het reguliere onderwijsaanbod, waaronder leerlingonderzoeken of de salariskosten van onderwijspersoneel.
Natuur- en milieueducatie: plafond ad € 12.000,-.
Deze subsidie is nieuw. Vanuit de scholen is aangegeven dat het huidige schooltuinenwerk bij de Vitaminebron inhoudelijk beter moet en dat er behoefte is aan professionele ondersteuning. Dit kan het
beste van de grond komen door een aanbieder een subsidieaanvraag te laten doen en daarbij samen
met de scholen en de Vitaminebron een programma op te stellen.
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Schoolsporttoernooien: plafond ad € 1.800,Dit kan als volgt worden ingezet:
€ 800,- Volleybal
€ 500,- Voetbal
€ 500,- Korfbal
De bijdrage voor volleybal is hoger omdat de organiserende vereniging niet gebruik kan maken van
een eigen accommodatie en dus de sporthal moet huren.
Deze subsidie werd de afgelopen jaren gedekt via de BOS-impuls en verviel in principe vanaf 2012
omdat de raad het eigen BOS-budget had bezuinigd. Het college heeft in 2012 deze subsidie toch kunnen
voortzetten als incidentele subsidie uit het cultuurbudget (recreatie en ontmoeting). Vanaf 2013 is het
correcter dit als brede schoolsubsidie voort te zetten.
Overige brede schoolactiviteiten: plafond 13.888,- De subsidie voor overige onderwijssubsidies is primair
bedoeld voor reeds bestaande subsidies (SJOO en Vitaminebron). De resterende budgetruimte kan
worden besteed voor nieuwe initiatieven.
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