Waar kunt u subsidie aanvragen voor producten van De Klas Beweegt?
1. De Gezonde School – projectsubsidie
2. Sportimpuls : voor sport- en beweegaanbieders

De Gezonde School – projectsubsidie
Producten: De Klas Beweegt – beweegkaarten
Aanvrager: school(bestuur)
Bedrag voor Primair onderwijs: € 1.000,- / jaar (2013/2014/2015)
Uiterste aanvraagdatum: 2e ronde: 15 mei 2013, jaarlijkse herhaling.
Meer informatie: ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en om het onderwijs,
2012 – 2016’.
http://www.platformbewegenensport.nl/?category/551/Onderwijsagenda+SBGL.aspx
Alle po-, vo- en mbo-scholen kunnen een aanvraag indienen voor financiële en inhoudelijke
ondersteuning. Deze aanvragen moeten in een format gedaan worden (zie bovenstaande link). De
bedoeling is dat scholen een kleine impuls krijgen om binnen de school extra inzet te kunnen plegen
voor het werken aan het Gezonde School beleid, het aanvragen van een Vignet en het implementeren
van erkende interventies. In het eerste jaar zal het PO aangesloten worden bij de #Jeugdimpuls
aanvragen.
De deelnemende scholen zullen via een projectverslag verantwoording afleggen over de
geformuleerde doelen, gepleegde inzet en bereikte effecten. Hiervoor kan een combinatiefunctionaris
of een buurtsportcoach voor ingeschakeld worden.
In de aanvraag staat dat de aanvrager akkoord gaat met de volgende algemene uitgangspunten:
Vanwege een verankering in het schoolbeleid:
 Het (college van) bestuur ondertekent de aanvraag en neemt bewegen, sport en een gezonde
leefstijl op in het beleid van de instelling.
 De school streeft naar geformuleerd Gezonde School-beleid en neemt dit op in de schoolgids,
studiegids, schoolplan ed.
Vanwege het nastreven van een substantiële omvang van bewegen en sport:
 Po-scholen onderschrijven de ambitie om minimaal twee keer drie kwartier per week, en voor
het speciaal onderwijs drie keer drie kwartier, gegeven door (vak)leerkracht, aan te gaan
bieden.
Vanwege het kunnen doen van effectmeting en monitoring:
 Scholen doen mee met de benchmark (monitoring).
Voor de verantwoording/monitoring:
 De aanvrager levert een basisplan van aanpak aan, voor 1 maart 2013, waarin de in de
aanvraag benoemde thema’s nader zijn uitgewerkt en SMART geformuleerd.




De aanvrager is bij de (centraal) georganiseerde bijeenkomsten aanwezig en heeft actieve
inbreng bij de kennisdeling.
Als scholen de afspraken niet nakomen, bepaalt de programmaraad Sport, Bewegen en
Gezonde leefstijl wat de consequenties zijn. Een uitgesteld tijdspad of terugbetaling van de
middelen zijn opties.

Sportimpuls 2013
Producten: “Beweegkalender voor thuis”met de “De Klas Beweegt / beweegkaarten”
Hoofdaanvrager: sport- en beweegaanbieders
Bedrag: € 10.000,- tot max € 150.000,Uiterste aanvraagdatum: 15 maart2013, 15.00 uur
Meer informatie: www.zonmw.nl
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget
uit de Sportimpuls. Dat zijn niet alleen sportverenigingen. Ook bijvoorbeeld loopgroepen, fitnesscentra,
sportscholen, sportaanbieders in buurtcentra en op pleinen en ouderencentra die beweegaanbod
organiseren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Het aanvragen van de Sportimpuls verloopt
via www.zonmw.nl
Wie kunnen subsidie aanvragen?
Alleen lokale sport- en beweegaanbieders komen in aanmerking als hoofdaanvrager voor de Sportimpuls.
Onder lokale sport- en beweegaanbieders verstaan we organisaties die het organiseren en uitvoeren van
sport- en bewegingsaanbod op lokaal niveau tot doel hebben. Ze hebben hiermee ten minste twee jaar
aantoonbaar ervaring. In uw subsidieaanvraag dient u expliciet aan te tonen dat u een lokale sport- en
beweegaanbieder bent en in direct contact staat met de sporter.
Welk bedrag kan aangevraagd worden?
In deze ronde is € 11.000.000, - beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan minimaal € 10.000,- tot maximaal €
150.000,- inclusief BTW worden aangevraagd voor een project van 24 maanden. Vanuit de Sportimpuls
worden alleen de opstartkosten vergoed. Voor de Sportimpuls Kinderen op sportief gewicht geldt een
aparte oproep (€ 2.000.000,-)
Tijdpad
1. Het tijdpad voor het beoordelen van maximaal 1000 aanvragen voor de Sportimpuls zoals in
onderstaand schema is aangegeven: op 5 maart - 15.00 uur
2. Besluit honorering subsidieaanvraag & communicatie naar de aanvragers: eind juni 2013
3. Uiterlijke startdatum projecten: 3 september 2013

