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Opzet van de evaluatie

Inzicht geven in de effecten van de inzet van combinatiefuncties in de 

gemeente Tynaarlo, zodat kan worden bepaald op welke wijze de 

inzet in 2013 kan worden geoptimaliseerd en vanaf 2015 zowel 

inhoudelijk als financieel kan worden gecontinueerd.

•Vragenlijst sportverenigingen

•Vragenlijst basisschoolleerlingen

•Cijfers GGD

•Verdiepende interviews



Resultaten sport (1)

1. Groot bereik door laagdrempelige activiteiten

2. Sleutelrol in de gemeente

3. Samenwerking en betrokkenheid tot stand gebracht

4. Passend aanbod voor alle kinderen

5. Zonder combinatiefunctionarissen geen naschools aanbod en 

minder aansluiting tussen school en sport

6. Combinatiefunctionarissen zorgen voor netwerkvorming



Resultaten sport (2)

1. 75% van de kinderen doet mee aan naschoolse activiteiten

2. Vooral veel Sportpret en Sport- & Spelbus

3. 85% van de kinderen beoordeelt de naschoolse activiteiten 

met leuk of heel leuk

4. Graag nog meer voetbal, dansen, hockey, paardensport en 

volleybal



Resultaten cultuur (1)

1. Betrokken instellingen staan zeer open voor samenwerking

2. Brengt partijen bij elkaar om gezamenlijk naar inhoud en 

financiën te kijken 

3. Cultuurcoach is sterk afhankelijk van draagvlak in de school

4. Cultuurcoach is hét aanspreekpunt voor cultuur in de 

gemeente Tynaarlo



Resultaten cultuur (2)

1. Door het gevarieerde aanbod en de betrokkenheid van steeds 

meer partijen worden kinderen steeds beter bereikt

2. Effecten op doorstroom nog niet altijd zichtbaar

3. Cultuurcoach is de onafhankelijke schakel die een 

gemeenschappelijk doel dient



Tot slot

“Een heel mooi voorbeeld is het geval van een meisje uit groep 8 zonder zwemdiploma's, dat op 

werkweek ging roeien. Een van de combinatiefunctionarissen wist dat zij geen diploma had, heeft 

een aanvraag bij het jeugdsportfonds Drenthe voor haar geregeld en heeft gezorgd dat zij per direct 

kon instromen in een zwemgroep, met de nodige extra begeleiding. Dat is toch geweldig!”

“In samenwerking met de judovereniging is tijdens en na schooltijd een extra beweegmoment 

gecreëerd in de vorm van kennismakingslessen. Na afloop van deze periode was een afsluitende dag 

met topjudoka Ruben Houkes. Dit heeft de judoverenigingen toch 60 aanmeldingen opgeleverd.”

“Zonder die samenwerking was het niet gelukt om te zijn waar we nu zijn. Dat heeft te maken met 

de faciliteiten die zijn geboden.  Het contact met de combinatiefunctionarissen verloopt gewoon 

heel goed. Hun kennis en expertise, netwerk, faciliteiten, dat hadden we vanuit de club niet kunnen 

doen.”



Conclusies

1. De combinatiefunctionarissen zijn dé professionele schakel 

tussen onderwijs en sport/cultuur

2. Combinatiefunctionarissen dragen bij aan het realiseren van 

gemeentelijke doelstellingen

3. De combinatiefunctionarissen werken steeds efficiënter

4. Meer samenwerking en activiteiten in de culturele sector



Hoe verder?

• Aanbeveling 1: Optimaliseer samenwerking en continuïteit

• Aanbeveling 2: Steek voldoende energie in het creëren van 

draagvlak

• Aanbeveling 3: Besteed aandacht aan ouderbetrokkenheid

• Aanbeveling 4: Creëer duidelijkheid over de rol, taken en 

functies van de combinatiefunctionarissen


