
  

  

Impuls bewegingsonderwijs 
  

Dit is de achtste nieuwsbrief van het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en 

innovatie bewegingsonderwijs.  

 

 

  
In de staatcourant is vrijdag 4 november bekend gemaakt dat er extra middelen zijn 
ten behoeve van toewijzen afgewezen aanvragen.  

Lees het hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29432.html 

Alle afgewezen aanvragen die voldeden aan de subsidiecriteria (goed gekeurd, maar 

uitgeloot) zijn alsnog gehonoreerd.  Het subsidieplafond is met terugwerkende kracht 

verhoogd.  De betreffende besturen hebben hierover afgelopen week bericht 

ontvangen. Omdat de periode waarin de subsidie moet worden uitgegeven erg kort is, 

kan gebruik gemaakt worden van de meldingsplicht. Via deze pagina kunt u zien hoe: 

https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs 

 

De subsidie moet uitgeven zijn in augustus '23 en de verantwoording moet door het 

aanvragende bestuur ingediend worden voor december '23 via Model G1 of 

jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs wetten.nl - Regeling - 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs - BWBR0023132 (overheid.nl) 

Zowel de meldingsplicht als verantwoording zijn terug te vinden via: Impuls en innovatie 

bewegingsonderwijs | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 

 

 

  

De opgenomen webinars kunnen hier worden terug gevonden: 

• Realisering deel A: bewegingsonderwijs 

• Realisering deel B: dynamische schooldag 

Extra toewijzing subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs  

Oude webinars terugkijken 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29432.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2020-01-31
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2020-01-31
https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs#:~:text=De%20subsidieregeling%20Impuls%20en%20Innovatie,de%20schooldag%20heen%20te%20stimuleren.
https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs#:~:text=De%20subsidieregeling%20Impuls%20en%20Innovatie,de%20schooldag%20heen%20te%20stimuleren.
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuws/webinar-ondersteuning-deel-a/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuws/webinar-1-februari-ondersteuning-deel-b/


• Huisvesting deel 1 en deel 2 

 

 

 

  

Er wordt regelmatig nieuwe informatie op de website gezet. Check daarom de 

verschillende pagina’s op onderwerpen als:  

 

• Het Lichtpunt – Good Practice 

• https://impulsbewegingsonderwijs.nl/werkgeverschap/ 

• Dynamische schooldag: schoolomgeving en meer   

• Huisvesting - een handreiking voor procesbegeleiders 

• Sitemap/zoektermen 

  

 

 
 

Er zijn 5 bijeenkomsten gepland voor procesbegeleiders waar leden van het 

ondersteuningsteam aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden, oplossingen te 

delen en netwerken te laten groeien. 

 
10 jan '23 Arnhem 13.00-15.00u.   

Loc:  Lea Dasbergschool – Emily Brontësingel 1A 6836 TV Arnhem 

17 jan '23 Den Bosch 13.00-15.00u.   

Loc: Maaspoort Sport en Events, Marathonloop 1, 5235 AA. s-Hertogenbosch 

31 jan '23 Zaandam 13.00-15.00u.:   

Loc: Dominee Martin Luther Kingweg 206, 1504 DG Zaandam 

7 feb '23  13.00-15.00u.   

Loc: Het Ravelijn 50 8223 BR Lelystad 

8 feb '23 KVLO 10.00-12.00u.   

Loc: Zinzendorflaan 9 3703 CE Zeist 

 

 

 

Samenwerking procesbegeleiders 

!!!    Updates website    !!! 

https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuws/inschrijven-webinars-huisvesting/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/good-practice-het-lichtpunt/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/werkgeverschap/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/deel-b-dynamische-schooldag/a1-schoolomgeving/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/handreiking-procesbegeleiders-accommodaties-voor-bewegingsonderwijs/
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/sitemap-zoektermen/


 

 

 

 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar om deel te nemen. Je kan inschrijven tót 9 december 

via onderstaande Google Forms.   

https://forms.office.com/r/VVPdZFgVRV 

 

 
 

 

  

  

Wellicht zijn er recent nieuwe procesbegeleiders aangesteld of zijn er anderen 

waarvoor deze nieuwsbrief van het ondersteuningsteam handig is.  

Deel dan deze link:  

Inschrijving nieuwsbrief en lezen eerdere nieuwsbrieven  

 

 

   

  

 

Nieuwsbrief 

https://forms.office.com/r/VVPdZFgVRV
https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuwsbrieven-ots/

