
Bijlage Voorzieningen 
 

  
   
Behoort bij de Verordening materiële en financiële 
gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2009  
 

Gemeentestukken: 2009– 224 
 
 

In deze bijlage is aangegeven welke voorzieningen onder de werking van de verordening vallen. 
 
I. Exploitatiebijdrage VMBO+ 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli), direct 
volgend op indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria 
 

a. schoolsoort: Gemini College en Farelcollege 
b. voorziening staat niet open voor de 

nevenvestiging in Ridderkerk van een school 
met hoofdvestiging in een andere gemeente 

c. overige criteria: 
 de voorziening komt ten goede aan de 

Zorglocatie; 
 Bijdrage voor extra ruimte (m2) en zorginzet 
 

Wijze van toekenning met eventueel daarbij 
behorende berekeningseenheid 

toekenning geschiedt op basis van aantoonbaar 
exploitatietekort op de voorziening VMBO+ 
 

Wijze van verdeling a. indien het Gemini College en het Farelcollege 
beide een aanvraag indienen, wordt aan beide 
schoolbesturen een even hoge voorziening 
toegekend; 

b. scholen streven ernaar het exploitatietekort zo 
klein mogelijk te laten zijn, o.a. door werving van 
(project)bijdragen. 

 
 
II. Bijdrage ten behoeve van projecten gericht op zorg en/of brede 

wijkscholen (voormalige bijdrage in de kosten voor materiële 
instandhouding) 

 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli), direct 
volgend op indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria 
 

a. schoolsoort: scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs 

b. voorziening staat open voor de nevenvestiging 
in Ridderkerk van een school met hoofdvestiging 
in een andere gemeente 

 
Wijze van toekenning met eventueel daarbij 
behorende berekeningseenheid 

Aan de scholen wordt in totaal € 70.000,- 
beschikbaar gesteld voor projecten gericht op 
zorg en/of brede wijkscholen. Het OOGO zal 
het college over de aanvraag van de projecten 
adviseren door voorafgaande aan het 
betreffende schooljaar jaarlijks een lijst met 



 
 

  
   
  
 

projecten – die voldoen aan een van de twee of 
beide thema’s – in te dienen, waarna het 
college een besluit neemt over de ingediende 
aanvragen. Indien er geen overeenstemming 
wordt bereikt binnen het OOGO zal het college 
de verschillende standpunten betrekken in haar 
besluitvorming. Na uitvoering van de projecten 
vindt over de afzonderlijke projecten 
verantwoording aan het college plaats. 
 

Wijze van verdeling Het college besluit over de verdeling van de 
middelen over de verschillende projecten op advies 
van het OOGO. 

 
 
III. Bijdrage onderwijskansen (voormalige gemeentelijke bijdrage 

onderwijsbegeleiding) 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend projectperiode 
 

Toekenningscriteria a. schoolsoort: scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs en samenwerkingsverbanden 
waar ten minste één school voor (speciaal) 
basisonderwijs aan deelneemt 

b. voorziening staat open voor de nevenvestiging 
in Ridderkerk van een school met hoofdvestiging 
in een andere gemeente 

c. overige criteria: 
 activiteiten sluiten aan bij de zeven 

speerpunten die zijn geformuleerd in de 
bijlage bij de nota Jeugdbeleid inzake de 
(stelselwijziging) onderwijsbegeleiding 

 er is sprake van cofinanciering door de 
school, de gemeente en eventueel andere 
projectdeelnemers 

 het kan gaan om meerjarige projecten 
 

Wijze van toekenning met evt. bijbehorende 
berekeningseenheid 

er wordt projectsubsidie verleend op basis van een 
(meerjarig) projectplan. Bij een meerjarig projectplan 
rapporteert de subsidieontvanger jaarlijks en vindt 
jaarlijkse beoordeling plaats  
 

Wijze van verdeling subsidie wordt verdeeld op grond van de gewogen 
leerlingaantallen per school, op basis van de 
leerlingtelling op de peildatum 1 oktober voorafgaand 
aan de indieningsdatum 
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 Bijlage Voorzieningen Volgnr. 3 van 4 
 

IV. Bijdrage in de kosten van cultuureducatie 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli), direct 
volgend op indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria a. schoolsoort: school voor (speciaal) 
basisonderwijs, school voor voortgezet 
onderwijs 

b. voorziening staat open voor de nevenvestiging 
in Ridderkerk van een school met hoofdvestiging 
in een andere gemeente 

c. verslag van de activiteiten cultuureducatie dient 
na afloop van het betreffende schooljaar, doch 
uiterlijk vóór 1 oktober te worden ingediend 

 
Wijze van toekenning met evt. bijbehorende 
berekeningseenheid 

er wordt een vast bedrag per leerling toegekend 
waarbij het bedrag per leerling in het voortgezet 
onderwijs 50% bedraagt van het bedrag per leerling 
in het basisonderwijs 
 

Wijze van verdeling de subsidie wordt verdeeld naar rato van het aantal 
leerlingen op de peildatum van 1 oktober 
voorafgaand aan de indieningsdatum  
 

 
 
V. Bijdrage in de kosten voor participatie in overleg over lokaal 

onderwijsbeleid 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli), direct 
volgend op indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria a. schoolsoort: school voor (speciaal) 
basisonderwijs en school voor voortgezet 
onderwijs 

b. voorziening staat open voor de nevenvestiging 
in Ridderkerk van een school met hoofdvestiging 
in een andere gemeente 

 
Wijze van toekenning met evt. bijbehorende 
berekeningseenheid 

---- 

Wijze van verdeling Vast  bedrag per schoolbestuur 
 

 



 
 

  
   
  
 

VI. Uren vakleerkracht bewegingsonderwijs 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus tot en met 31 juli) direct 
volgend op de indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria  a. schoolsoort: school voor basisonderwijs 
b. de voorziening staat open voor een 

nevenvestiging in Ridderkerk van een school met 
hoofdvestiging in een andere gemeente   

 
Wijze van toekenning met eventueel daarbij 
behorende berekeningseenheid 

aantal lesuren (45 min.) per groep van 6 jaar en 
ouder, op basis van de systematiek van de 
Verordening voorziening huisvesting onderwijs 
 

Wijze van verdeling 
 

verdeling geschiedt op basis van het aantal 
leerlingen/groepen aan de hand van de systematiek 
van de Verordening voorziening huisvesting 
onderwijs 
 

VII. Financiën vakleerkracht bewegingsonderwijs 
 
Indieningsdatum 1 februari voorafgaand aan het betreffende 

schooljaar 
 

Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend schooljaar (van 1 augustus tot en met 31 juli) direct 
volgend op de indieningsdatum 
 

Toekenningscriteria  a. schoolsoort: school voor basisonderwijs 
b. de voorziening staat open voor een 

nevenvestiging in Ridderkerk van een school 
met hoofdvestiging in een andere gemeente 

c.  overige criteria: 
 de middelen worden ingezet ten behoeve 

van de inzet van een vakleerkracht voor het 
vak lichamelijke opvoeding; 

 de vakleerkracht is bekwaam en bevoegd 
om het vak lichamelijke opvoeding te geven 

 
Wijze van toekenning met eventueel daarbij 
behorende berekeningseenheid 

aantal uren per groep van 6 jaar en ouder, op basis 
van de systematiek van de Verordening voorziening 
huisvesting onderwijs, vermenigvuldigd met een tarief 
van € 35,66 per lesuur 
 

Wijze van verdeling verdeling op basis van het aantal leerlingen/groepen 
aan de hand van de systematiek van de Verordening 
voorziening huisvesting onderwijs 
 

 


