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“Wie ambities heeft,
heeft ook dromen.
Ook wij hebben dromen.
Dromen over de bijdrage
van sport aan een betere
maatschappij”

Waarom
deze handreiking?
Sport en onderwijs horen bij elkaar en versterken elkaar. Sport en bewegen is leuk om te doen, het stimuleert de motorische en sociale vaardigheden en bevordert de leerprestaties. Daarnaast kan sport en bewegen worden ingezet om bij te dragen aan een grotere betrokkenheid bij de school en zo mogelijk werken als middel om schooluitval tegen te gaan. Een jong aangeleerde, actieve leefstijl kan bovendien
overgewicht voorkomen en flinke gezondheidswinst opleveren. En, door veel kinderen al jong te laten
kennismaken met verschillende sporten, komt talent aan het licht.

Terugblik
De rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren met verschillende regelingen de gemeenten gestimuleerd een

maakt van de Breedtesportimpuls (BSI) en/of de Buurt- Onderwijs-Sport-impuls (BOS-impuls). Daarmee heeft
een aantal gemeenten flinke stappen gezet om sport en bewegen voor jeugd een structurele plaats te geven
in het lokale beleid. Met de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) heeft het rijk recentelijk nog een structurele, personele impuls gegeven om de verbinding school en sport te versterken.

In juni 2005 is de ‘Alliantie School en Sport samen sterker’ opgericht, met als doel meer sport- en beweegmogelijkheden op en rond de school, door samenwerking tussen scholen en sportorganisaties. Partners hierin
waren de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) plus de sportkoepel NOC*NSF. Voor de uitvoering van de plannen werkte de Alliantie samen met een
veelheid van organisaties voor onderwijs, lichamelijke opvoeding, sport, voeding en gemeentelijk bestuur.
Deze tijdelijke Alliantie is in 2008 opgehouden te bestaan, maar heeft veel in gang gezet waar verder op kan
worden voortgebouwd. Ook vanuit de gemeenten, de sport en het onderwijs zijn initiatieven genomen om de
samenwerking tussen onderwijs en sport te versterken en de jeugd aan te zetten tot meer sporten en bewegen.

Stand van zaken
De inspanningen hebben effect gehad. Daar waar het sportbeleid van de gemeenten zich vroeger vaak beperkte tot financiën en accommodatie, zien veel gemeenten nu ook de waarde van sport en bewegen als
middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Vrijwel alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs
vinden sport en beweging voor hun leerlingen belangrijk. Circa 60% van de (brede) scholen in het primair en
voortgezet onderwijs werkt structureel samen met sportaanbieders als sportverenigingen en commerciële
sportorganisaties. Van de sportverenigingen werkt bijna 40% samen met scholen. 1

1

Kalmthout, J. en J. Lucassen: Verenigingsmonitor 2007, De stand van zaken bij sportverenigingen in het perspectief van modernisering.
’s-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut, 2008.
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regierol op zich te nemen bij het opzetten van sport- en beweegprojecten. Veel gemeenten hebben gebruik ge-

De stand van zaken
n

In 2008 voldeed 47% van de Nederlandse jongeren aan de beweegnorm, 4% hoger dan 2007 en vergelijkbaar met 2006.

n

In 2008 was echter 17% van de Nederlandse jongeren inactief; het hoogst gevonden percentage vergeleken met 2006 en 2007.

n

Groepen Nederlandse jongeren die een beweegachterstand hebben, zijn: meisjes, jongeren in de middelbare schoolleeftijd, jonge-

n

School en sport vormen de belangrijkste bronnen van lichamelijke activiteit van Nederlandse jongeren.

n

Op een werkdag brengen Nederlandse jongeren gemiddeld 53% van hun tijd zittend of liggend door (exclusief slaaptijd) en op

ren die niet sporten en jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond.

een vrije dag gemiddeld 30% van hun tijd.

	Bron: Resultaten Monitor Bewegen en Gezondheid, Bewegen in Nederland 2000-2008, TNO

Toekomst
De inspanningen lijken effect te sorteren. Hoewel de cijfers niet altijd een eenduidig beeld laten zien, zijn er
duidelijke aanwijzingen dat de trend zich keert en jongeren weer meer gaan bewegen. Het is zaak deze trend
vast te houden. Er is een blijvende inspanning nodig om overgewicht bij kinderen te bestrijden en daarmee
samenhangende grote problemen voor de volksgezondheid te voorkomen. Ook om Nederland als sportland
op de kaart te zetten en om schooluitval tegen te gaan, is het belangrijk te investeren in breedtesport en er-
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voor te zorgen dat de jeugd meer gaat sporten en bewegen.

Er zijn veel initiatieven gaande op het gebied van sportstimulering. De praktijk laat echter nog te vaak een
divers en verbrokkeld beeld zien als het gaat om geldstromen, organisatie en betrokken partijen. Vaak ontbreekt het aan samenhang tussen de verschillende projecten, is er te weinig continuïteit in de uitvoering en
geen structurele inbedding in een breder beleid.

Uit onderzoek blijkt dat het thema `school en sport’ in sport-

ten, naschools sportaanbod, beweegmanagementteams en

beleidskringen prominent op de agenda staat en in wat min-

schoolsportcoördinatoren ontstaan.

dere mate op scholen. Gemeenten onderkennen over het alge-

Het gezamenlijke `school en sport’ aanbod dat hieruit voort-

meen het belang van een geïntegreerde `school en sport’

vloeit, is vaak echter in omvang vrij beperkt en ad hoc. Het

aanpak, maar voeren geen expliciet beleid op dit thema. Ze heb-

Eindrapport Tijdelijke Commissie Brede Analyse is te downloaden

ben er wel hart voor.

via www.minvws.nl.

Er is een breed over het land uitgewaaierde projectencarrou-

Bron: Het Eindrapport Tijdelijke Commissie Brede Analyse,

sel van kennismakingslessen, sportpassen, participatieprojec-

Dr. J. Voogt, Enschede, 2007

Lang niet altijd worden de juiste doelgroepen bereikt. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar blijken vaak af te haken als het gaat om sportdeelname. Het is daarom belangrijk de groep van 10 -14 jaar, die de overgang meemaakt van basisschool naar middelbare school, te stimuleren te blijven sporten. De leerlingen van 14 tot 18
jaar verdienen extra aandacht omdat in deze groep relatief veel leerlingen voorkomen die niet sporten. Het
overgrote deel van de inactieve jongeren in deze groep heeft in het verleden wel gesport. Juist op deze leeftijd
lopen jongeren die niet sporten, extra risico een ongezonde leefstijl te ontwikkelen. Met een relatief kleine
inzet, kan dan een grote gezondheidswinst worden behaald. Daarnaast verdient de jeugd met een bewegingsachterstand de aandacht. Die is te vinden in de achterstandswijken in de grote steden, maar ook op het
platteland.

Structureel en dekkend sportaanbod
De vraag is hoe in de toekomst de inactieve jeugd kan worden gestimuleerd om een actieve leefstijl te ontwikkelen. Vaak gaat het om het beter benutten van mogelijkheden die er al zijn. De ervaring die inmiddels is
opgedaan, wijst erop dat goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en sport hierbij essentieel is. Uit
de praktijk blijkt echter ook dat een goede samenwerking tussen organisaties die grote onderlinge verschillen kennen, niet vanzelf gaat. De wil om samen te werken is aanwezig. Uit een enquête die Oberon heeft afgenomen onder gemeenten, blijkt dat 27 van de 33 gemeenten (82%) een meer structurele samenwerking
binnen de driehoek onderwijs-sport-gemeente wenselijk acht.

Investeren in het tot stand komen van een effectieve en productieve samenwerking tussen gemeente, onderwijs en sport kan een flinke stap voorwaarts betekenen. Juist deze samenwerking staat centraal in het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (VWS, 2008).

sterke samenwerking tussen sport, onderwijs en andere part-

Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs is in oktober

ners zoals de naschoolse opvang en gemeenten zal leiden tot

2008 aangeboden aan de ede Kamer door de staatssecretarissen

meer sport en beweging voor en door de jeugd. En met meer

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cul-

sport en beweging kunnen we vervolgens ook een bijdrage

tuur en Wetenschappen.

leveren aan de doelen van het kabinet op het gebied van overgewicht, schooluitval en talentontwikkeling.’

Zij schrijven de Tweede Kamer: ‘Met dit beleidskader geven we
aan hoe we de verbinding tussen sport en onderwijs verder

Het beleidskader stelt dat het percentage jeugdigen (4-17 jaar)

willen versterken met als doel een meer samenhangend en

dat aan de beweegnorm voldoet in 2012 minimaal 50% moet zijn.

dekkend sport- en beweegaanbod te realiseren voor de jeugd,
want dat is het toekomstperspectief dat we graag in samen-

Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs is te downloaden via:

werking met alle betrokkenen willen bereiken. Alleen een

www.minvws.nl

Oprichting Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Om uitvoering te geven aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs, hebben de ministeries van VWS
en OCW in maart 2009 het platform Sport, Bewegen en Onderwijs opgericht. Dit platform richt zich op het
stimuleren van sport en beweging onder jongeren. Intensievere samenwerking tussen scholen, sportclubs,
naschoolse opvang en sportbuurtwerk moet meer sportieve activiteiten opleveren voor jongeren op en rond
scholen en in de wijken.
Ook hebben partijen afgesproken dat er extra aandacht uitgaat naar het mbo, waar veel leerlingen zitten
die weinig sporten en bewegen. Mbo-instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie voor het aanstellen
van een sportcoördinator en het uitvoeren van een activiteitenplan. Sport en bewegen worden daarbij ook
ingezet voor de bestrijding van andere problemen die bij mbo-leerlingen voorkomen, zoals schooluitval en
overgewicht.

Het Platform bestaat uit afgevaardigden uit het onderwijs, sport, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en gemeenten. Deze Handreiking is een van de activiteiten van dit platform. Voor de periode 2009-2011 hebben de
ministeries 28 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 18 miljoen voor het mbo, om uitvoering te geven
aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs.
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Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs

Lokale netwerkvorming
Bij de samenwerking tussen onderwijs en sport zijn veel partijen betrokken. De belangen van die verschillende partijen en de mate waarin zij bij het onderwerp betrokken zijn, kan sterk variëren. Bovendien is elke
lokale situatie een andere. De vorming van lokale netwerken leent zich dan ook goed om de samenwerking
structureel vorm te geven.
Uitvoerende netwerken kunnen zorg dragen voor een kwalitatief goed aanbod. Dat aanbod dient bij te dragen aan de doelstellingen die op bestuurlijk niveau worden gedragen. Met het vormen van netwerken op
beleidsniveau, bestuurlijke lokale netwerken, kan worden voorzien in een bestuurlijk fundament voor intensievere samenwerking tussen sport en onderwijs. Zo’n netwerk kan structureel worden door middel van afspraken die formeel zijn vastgelegd, tussen gemeenten, schoolbesturen en partners. Een bestuurlijk netwerk
draagt zorg voor het afleiden van concrete doelstellingen uit beleidsvoornemens. Het verdeelt taken en verantwoordelijkheden en regelt de randvoorwaarden als geld, accommodatie en personeel.
Het bestuurlijke en uitvoerende niveau zijn niet los van elkaar te zien. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verbinding tussen het bestuurlijk en het uitvoerende niveau moet ook steeds worden gemaakt.

Handreiking ‘ Sport Lokaal Samen’ April 2 0 1 0

8

De gemeente als katalysator
Gemeenten kunnen een belangrijke katalysator zijn bij lokale netwerkvorming. Zij kunnen een regierol op
zich nemen en de partners betrokken en enthousiast houden. Landelijke ondersteuningsorganisaties staan
klaar om gemeenten hierbij op weg te helpen en te ondersteunen (zie [Ondersteuning]).
Gemeenten kunnen daarbij veel van elkaar leren. Daar waar het sport- en beweegbeleid in sommige gemeenten nog helemaal opgebouwd moet worden, is in andere gemeenten al veel bereikt.

Waarom deze handreiking?
Deze handreiking is geschreven om u ondersteuning te bieden bij het opzetten en onderhouden van lokale
netwerken sport en bewegen, rond scholen en in buurten. De handreiking is bedoeld voor ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, besturen en managers van scholen en bestuurders van sport- en beweegorganisaties. De handreiking biedt echter ook aanknopingspunten voor een ieder die zich in de uitvoering inzet voor de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en sport.

De handreiking is gebaseerd op literatuurstudie en gesprekken met experts op het terrein van samenwerking tussen sport en onderwijs. Er zijn goede voorbeelden in het land geïnventariseerd en er is een onlineenquête gehouden onder gemeenten en mbo-instellingen. Al deze kennis en ervaring is onder regie van de
projectgroep Lokale netwerkvorming Sport, Bewegen en Onderwijs, verwerkt in deze handreiking. Wij hopen
u met deze handreiking te inspireren om samen met andere partijen de jeugd in uw gemeente optimale mogelijkheden te bieden om met veel plezier te kunnen sporten en bewegen!

Leeswijzer
Stappenplan
De kern van deze digitale handreiking is Het stappenplan voor het opzetten van lokale netwerken school,
sport en bewegen.

Ontwikkelingen
Bij [Ontwikkelingen]leest u welke uitgangspunten en ontwikkelingen eraan hebben bijgedragen dat onderwijs en
sport nu prominent op de lokale agenda staan.

Stappenplan
n

Stap 1: Benoem het initiatief.

n

Stap 2: Zoek partners.

n

Stap 3: Maak afspraken.

n

Stap 4: Schep randvoorwaarden.

n

Stap 5: Draag zorg voor structurele samenwerking.

n

Stap 6: Organiseer monitoring en evaluatie.

Speelveld
Het [Speelveld] beschrijft welke partijen een rol spelen bij de samenwerking tussen onderwijs en sport. Wat

om sporten, bewegen en onderwijs?

Ondersteuning
Onder het kopje [Ondersteuning] kunt u lezen welk ondersteuningstraject is uitgezet door de projectgroep
opgericht vanuit het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Deze partijen willen gemeenten ondersteuning
bieden bij het versterken van de samenwerking tussen sport, bewegen en onderwijs. Vervolgens presenteren
de partijen die vertegenwoordigd zijn in de projectgroep zich en kunt u lezen welke dienstverlening zij bieden bij lokale netwerkvorming.

Good practices
Tenslotte is een aantal [Good practices] beschreven. U leest hoe in een aantal gemeenten wordt gewerkt
aan de samenwerking tussen sport, bewegen en onderwijs. De do’s en don’ts die hieruit voortkomen zijn op
een rijtje gezet.

Tools
Onder [Tools] vindt u een overzicht van wettelijke stimuleringsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn gestart met verwijzingen naar meer informatie. Dan volgt een [overzicht met mogelijke samenwerkingspartners], die een rol kunnen vervullen in lokale netwerkvorming. U kunt dit als instrument gebruiken om te inventariseren met wie u op welk niveau wilt samenwerken. Er zijn Factsheets opgenomen, die de urgentie
aangeven om te investeren in sport, bewegen en onderwijs. U kunt de factsheets gebruiken om andere partijen te overtuigen van het belang van meer sporten en bewegen voor de jeugd. Tenslotte is een overzicht
opgenomen met [Links en downloads]over de samenwerking sport, bewegen en onderwijs.
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is typerend voor die verschillende partijen? En welke functionarissen zijn op welk niveau aan zet als het gaat

Actueel
Uitgangspunten
Het belangrijkste uitgangspunt om ‘school en sport’ op de lokale agenda te zetten, is het idee dat sport en
bewegen naast een doel in zichzelf (sport als doel), ook een krachtig middel is om maatschappelijke doelen
te bereiken (sport als middel).
Aan het idee dat het goed is lokale bestuurlijke en uitvoerende netwerken te vormen, ligt het uitgangspunt
ten grondslag dat alleen vanuit gezamenlijke inspanning van gemeente, onderwijs en sport de jeugd aangezet kan worden om meer te gaan bewegen.

Sport en bewegen als middel
Sport heeft een intrinsieke waarde. Sporten en bewegen is een zinvolle en prettige vrijetijdsbesteding. Sporten bewegen kan echter ook als middel worden ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken.
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Sport en bewegen is onder andere een middel om:
n

Gezondheid te bevorderen: er is veel aandacht voor preventie in de gezondheidszorg. Vooral het toenemende overgewicht bij kinderen is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Sporten en bewegen
stimuleert de jeugd om een gezondere levensstijl ontwikkelen;

n

Schooluitval te voorkomen: meer sport in het onderwijs kan het onderwijs aantrekkelijker maken en mogelijk bijdragen aan de binding die leerlingen hebben met de school;

n

Talent te herkennen en te ontwikkelen: door de jeugd al jong een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten aan te bieden, kan talent zich ontwikkelen. Een brede basis leidt tot een hoge top.

Sport en bewegen en school
Het is belangrijk om vooraf na te denken welke ambities er
lokaal zijn. Wat wilt u met elkaar bereiken en welke doelgroep heeft u hierbij voor ogen? Dat bepaalt de aanpak en

Uit literatuuronderzoek van het Mulier Instituut 2,
blijkt dat sport een positieve bijdrage kan leveren

ook welke partijen betrokken moeten worden. Talent ontwikkelen vraagt bijvoorbeeld een andere aanpak dan overgewicht tegengaan. Ook zullen er andere partijen aan tafel
moeten zitten.

aan schoolprestaties. Bijna alle studies vinden een
positieve (maar doorgaans niet zeer sterke) relatie
tussen sportparticipatie en schoolprestaties.
Een aantrekkelijk aanbod van sport- en bewegings-

activiteiten draagt verder bij aan het beperken van schooluitval, schoolverzuim en reductie van antisociaal
gedrag. Actieve kinderen en jongeren gaan met plezier naar school en zijn meer gemotiveerd om te leren.
Effecten hangen sterk samen met de wijze waarop de activiteiten worden aangeboden en de rol die de leerkracht en trainer spelen. Het lijkt er niet zozeer om te gaan welke sport of beweegactiviteit wordt aangeboden, maar vooral om hoe deze wordt aangeboden.

2

Effecten van sport en bewegen op school, Een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve
en sociale ontwikkeling, Stegeman, H., W.J.H. Mulier Instituut ’s-Hertogenbosch, maart 2007.

Samen sterker
Door betere samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang, buurtorganisaties en sportorganisaties kan
een doorlopend en zo mogelijk dagelijks sport- en beweegaanbod voor de jeugd ontstaan. Het gaat dan om
samenwerking onder schooltijd, maar een belangrijk winstpunt zit juist ook in het vergroten van het naschoolse aanbod. Intensieve samenwerking tussen de school en de sportsector, maar ook bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding op de sportvereniging of maatschappelijke stages voor middelbare scholieren of mbo-studenten, laten zien dat onderwijs en sport elkaar veel te bieden hebben.

Ook de samenwerking tussen het onderwijs, de opvangsector en de sportsector is van groot belang. Hier liggen bij uitstek kansen voor de sectoren om elkaar de versterken. Als de sectoren onderwijs, sport en opvang
elkaar vinden en komen tot een integrale samenwerking, ontstaat er een aantrekkelijk dagarrangement.

mulering en de gezondheid van de jeugd, maar ook aan de mogelijkheden voor ouders om hun arbeid- en
zorgtaken op een goede manier te combineren.

Samenwerking met jeugd- en jongerenwerk en buurtorganisaties maakt het mogelijk ook moeilijk te bereiken
groepen te bedienen. Zij kunnen juist ook die kinderen en jongeren bereiken die niet naar de buitenschoolse
opvang gaan en zich niet uit zichzelf bij een sportclub aanmelden.
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Een dergelijk dagarrangement levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan het plezier, de bewegingssti-
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“Samenwerking tussen
de verschillende partijen
is essentieel”

Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen heeft geleid tot een grotere aandacht voor de beleidsmatige inzet van sport
en bewegen en de behoefte aan het vormen van lokale netwerken rond sport en school.

Overheid stimuleert samenwerking school en sport
De landelijke overheid stimuleert de laatste jaren gemeentelijk beleid rond de samenwerking onderwijs en
sport. Dat gebeurde veelal in de vorm van projectsubsidies die een tijdelijk karakter hadden. Het overheidsbeleid is er echter steeds meer op gericht lokaal duurzame samenwerkingsverbanden te laten ontstaan tussen de sectoren buurt, onderwijs en sport.

Combinatiefuncties
De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ steunt gemeenten die in samenwerking met de onderwijs-, sport-

een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel – te
werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctionaris kan een
persoon zijn die in meerdere contexten werkt, zoals een medewerker van de buitenschoolse opvang (BSO)
die ook als trainer/coach bij de sportvereniging werkt. Het kan ook zo zijn dat de combinatiefunctionaris
binnen één context te maken heeft met meerdere specifieke taken of doelgroepen, bijvoorbeeld de Leraren
Ondersteuner Sport en Bewegen (LOBOS) die naast binnenschoolse activiteiten ook activiteiten verricht in
de tussen- en naschoolse opvang. Combinatiefuncties komen onder andere voor bij sportverenigingen, scholen,
culturele instellingen, organisaties voor kinderopvang en welzijnsinstellingen.

Met de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’, worden vier belangrijke doelstellingen nagestreefd:
n

Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken.

n

Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de
inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

n

Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.

n

Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het
onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.

De komst van de combinatiefunctionarissen kan belangrijke

deskundigheid van het personeel op scholen en bij sportver-

personele knelpunten oplossen die nu het arrangeren van een

enigingen en de financiële middelen daarvoor.

frequent sportaanbod in de weg staan: de beschikbare tijd en
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en cultuursector combinatiefunctionarissen willen aanstellen. Een combinatiefunctie is een functie waarbij

Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
Op 3 april 2008 hebben VWS, NOC*NSF en VNG de bestuurlijke afspraken voor de Impuls NASB ondertekend.
Met deze impuls wordt beoogd sport- en beweegactiviteiten te stimuleren in ca. honderd gemeenten met
een relatief grote gezondheidsachterstand. Deze gemeenten zijn op voorhand geselecteerd. Op deze wijze kan
de bewegingsarmoede bij te weinig actieve burgers -waaronder zeker ook de jeugd- worden teruggedrongen.
VWS investeert 38 miljoen euro in deze impuls. Deelnemende gemeenten investeren een zelfde bedrag.

De Impuls NASB loopt tot en met 2014 en richt zich in principe op drie thema’s en vijf aandachtsgebieden:
n

NASB Bewegen en sporten in de gemeente, dit betreft de aandachtsgebieden wijk, zorg en school;

n

NASB setting Werk: Bewegen en sporten tijdens of rondom het werk;

n

NASB setting Sport: Bewegen en sporten via sportvereniging of sportbond.

Het NISB coördineert het NASB-project voor het thema Gemeenten en voor het thema Werk. Het NOC*NSF
coördineert het NASB voor het thema Sport. Het NASB heeft op alle aandachtsgebieden succesvolle beweeginterventies verzameld. Het NASB wil deze interventies overal in Nederland laten uitvoeren, onder andere onder-
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steund met advisering, begeleiding en materialen. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan de implementatie van
effectieve en laagdrempelige methodieken voor sport- en bewegingsVoor een overzicht van de belangrijkste
stimuleringsregelingen in de afgelopen
jaren kijk in het hoofdstuk TOOLS bij
Overzicht stimuleringsregelingen.

stimulering in de wijk, woon-, zorg- of schoolomgeving. Daarnaast
kunnen ook de gemeenten die uit eigen beweging aan de slag gaan
met de ontwikkelde sport- en beweeginterventies ondersteuning
krijgen van het NISB.

Convenant Gezond Gewicht
Op 23 november 2009 is het nieuwe Convenant Gezond Gewicht getekend door minister Klink van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en ruim 20 partijen uit het bedrijfsleven, de grote steden en het maatschappelijk veld. Het nieuwe
Convenant Gezond Gewicht is afgesloten voor de periode van 2010 - 2015 en bestaat uit een koepelconvenant
en de deelconvenanten ‘werk’, ‘school’, ‘consument en vrije tijd’ en ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG).

Het deelconvenant ‘school’ richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 19 jaar, dus de Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE), de Kinderdagopvang (inclusief buitenschoolse opvang), PO, VO en mbo. Het gaat
om de bevordering van een integrale en structurele aanpak van een gezonde leefstijl op scholen op het gebied
van voeding en bewegen. Doelstelling is dat in 2015 de onderwerpen gezonde voeding, beweging en het maken
van gezonde keuzes voor scholen structureel verankerd zijn in het schoolbeleid.

Het deelconvenant ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) richt zich op de integrale aanpak van overgewicht
en obesitas bij jongeren op lokaal niveau. Het gaat erom het lokale, bij voorkeur het gemeentelijk, beleid gericht
op de aanpak van overgewicht en obesitas duurzaam en intersecVoor meer informatie zie
www.convenantgezondgewicht.nl

toraal vorm te geven. Intersectoraal wil zeggen in samenhang tussen alle relevante lokale beleidsvelden en belanghebbenden.

Buitenschoolse opvang zaak van de schoolbesturen
Op grond van de motie Van Aartsen/Bos, werden schoolbesturen in het primair onderwijs per 1 augustus 2007
verantwoordelijk voor het aanbieden van buitenschoolse opvangmogelijkheden voor hun leerlingen. Vaak is er
gebrek aan accommodatie en wil men in de buitenschoolse opvang graag een sportaanbod realiseren. Vanuit deze
feiten wordt samenwerking gezocht met sportverenigingen, waarbij de buitenschoolse opvang gebruik maakt
van de accommodatie van de sportvereniging en ook van het sportaanbod. Sportverenigingen kunnen profiteren
van de inkomsten die zij hieruit ontvangen. Hier liggen mogelijkheden voor het vergroten van de sportparticipatie.

De opkomst van brede scholen
Brede scholen zijn scholen waar naast het onderwijs ook kinderopvang, sport, welzijn, peuterspeelzaal, cultuur,
bibliotheek en andere instellingen een onderdeel kunnen zijn. De vorming van brede scholen maakt het gemakkelijker voor school en sport om elkaar te vinden.

Brede scholen
Onderzoeks- en adviesbureau Oberon heeft in nauwe samen-

het voortgezet onderwijs is begonnen aan een inhaalslag. In

werking met het werkveld verschillende publicaties beschik-

2009 waren er ongeveer 1000 brede scholen in het primair on-

baar over de brede school. Deze zijn te bestellen en/of in te

derwijs en 350 in het voortgezet onderwijs.

kijken via www.oberon.eu

Zie voor meer informatie www.bredeschool.nl

Het Olympisch Plan 2028
Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland,
met veel positieve effecten nú en in de toekomst. En met de organisatie van de Olympische en Paralympische
Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst. Het plan formuleert acht
ambities. Die betreffen de topsport, de breedtesport, de sociaal-maatschappelijke effecten, welzijn, economie,
ruimtelijke ordening, de organisatie van evenementen en de media-aandacht.

Op de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF op 12 mei 2009 hebben de vertegenwoordigers van de aangesloten sportbonden zich collectief achter het Olympisch Plan 2028 geschaard. Ook het kabinet, de provincies
(IPO), de vier grote steden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de vakbeweging (FNV) en het
bedrijfsleven (VNO-NCW en MKB Nederland) hebben hun medewerking verleend aan het plan dat ‘heel Nederland naar Olympisch niveau’ wil brengen.

Daarmee is het een plan geworden van een brede alliantie.
NOC*NSF zal als lid van die alliantie vanzelfsprekend de
rol van aanjager van de Olympische droom op zich blijven
nemen. Een van de doelstellingen van het Olympisch Plan
is om sport op school te bevorderen. De doelstellingen van
het Beleidskader sport, bewegen en onderwijs ondersteunt
dit streven.

“Wie ambities heeft, heeft ook
dromen. Ook wij hebben dromen.
Dromen over de bijdrage van sport
aan een betere maatschappij”
zo schrijven de opstellers van het plan
Het Olymplisch Plan 2028 ‘Heel Nederland naar Olympisch niveau’,
plan van aanpak op hoofdlijnen, kan worden gedownload via:
www.olympisch-vuur.nl.
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De brede school komt vooral voor in het basisonderwijs, maar

Oprichting Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
In maart 2009 is het platform Sport, Bewegen en Onderwijs opgericht. Het platform richt zich op het stimuleren van sport en beweging onder jongeren. De ministeries van VWS en OCW geven met het platform uitvoering aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs uit 2008. Het Platform bestaat uit afgevaardigden
uit het onderwijs, sport, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en gemeenten.

Vanuit het platform zijn vijf opdrachten geformuleerd:
n

Stimuleren van bewegen in het vmbo, onder leiding van het NISB.

n

Stimuleren van bewegen in het mbo, onder leiding van de MBO Raad.

n

Monitoren en effectmeting, TNO, Mulier Instituut, NISB.
n

Schoolactieve verenigingen stimuleren, NOC*NSF.

Informatie over het platform Sport,

n

Stimuleren van lokale netwerkvorming, onder leiding van de

Bewegen en Onderwijs is te vinden op

Vereniging Sport Gemeenten (VSG). Deze Handreiking is een van de

www.sportbewegenenonderwijs.nl.

activiteiten binnen deze opdracht.
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Verplichte maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs
Een maatschappelijke stage is een vorm van leren, waarbij een leerling vrijwilligersactiviteiten doet en hierdoor
kennismaakt met allerlei aspecten van de samenleving. De duur van de maatschappelijke stage verschilt per
schooltype. De maatschappelijke stage is verplicht voor leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen
in het voortgezet onderwijs.
Vwo-leerlingen moeten dan een maatschappelijke stage doen van 72 uur. Voor havo-leerlingen is de norm 60
uur. Leerlingen uit het vmbo of praktijkonderwijs doen een maatschappelijke stage van 48 uur. Voor veel jongeren is een maatschappelijke stage in de sport aantrekkelijk, omdat die goed aansluit bij hun leefwereld.
Bovendien is de sport, met ruim één miljoen vrijwilligers, de grootste vrijwilligerssector in Nederland. Sportverenigingen en andere -organisaties kunnen de hulp van jongeren goed gebruiken. Het organiseren van
sportactiviteiten in het kader van samenhang school en sport zou hier goed in passen.

Bij een maatschappelijke stage in de sport zijn er drie win-

de kinderen die deelnemen aan de activiteit. Ten slotte varen

naars: Allereerst de jongere die de stage loopt. Deze krijgt de

ook de sportverenigingen er wel bij. Sportverenigingen kam-

kans maatschappelijk actief te zijn, zelf met sport bezig te zijn

pen vaak met een tekort aan vrijwillig kader. Op deze manier

en burgerschapscompetenties op te doen. Meer ‘handen’ op het

kunnen zij jonge mensen enthousiast maken actief te worden

sportveld, betekent meer en/of betere sportactiviteiten voor

binnen de vereniging.

Leren, loopbaan en burgerschap in het mbo
Iedere leerling binnen het mbo, moet naast de eisen die aan de beroepsopleiding worden gesteld, ook voldoen eisen op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap. Een aantal competenties die de leerling zich
in dit kader moet eigen maken, kunnen worden aangeleerd door middel van sport en bewegen. Een van de
te behalen competenties op dit gebied is het functioneren in maatschappelijke verbanden. Dit kan een leerling zich eigen maken door zich als vrijwilliger in te zetten binnen de sportvereniging.

“Vooraf nadenken
welke ambities er
lokaal zijn en wat u wilt
bereiken met elkaar”

Het speelveld
Samenwerking tussen de verschillende partijen is essentieel om invulling te geven aan de lokale ambities
op het gebied van school en sport. Toch blijkt in de praktijk dat structurele samenwerking niet gemakkelijk van de grond komt. De verschillen tussen de betrokken organisaties zijn groot. Dat maakt het moeilijk om goed met elkaar te communiceren en gebruik te maken van elkaars kracht. Inzicht in de verschillen kan leiden tot meer begrip voor elkaar en kan de samenwerking verbeteren. Hieronder worden
daarom de partijen gemeente, onderwijs en sport beschreven vanuit hun rol bij het tot stand brengen
van een dekkend sport- en beweegaanbod voor de jeugd.

Gemeente
Taken
De gemeente voert een sport- en beweegbeleid en is verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid. Het
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sport- en beweegbeleid beperkt zich niet tot het sportbeleid, maar raakt ook andere beleidsterreinen van de
gemeente, zoals onderwijs, welzijn, recreatie, jeugd, gezondheid en ruimtelijke ordening. Sport en bewegen
is een beleidsterrein waaraan de gemeenten volstrekt autonoom, zonder nadere wet- en regelgeving, inhoud
kunnen en mogen geven. Dat betekent dat er enerzijds ruimte is voor creatieve en innovatieve plannen en
activiteiten. Anderzijds houdt dat in dat gemeenten ook andere prioriteiten kunnen stellen en dit beleidsterrein grotendeels laten liggen. Zo kunnen dus grote lokale verschillen ontstaan.

Rol
Uit onderzoek blijkt dat structurele samenwerking tussen school en sport tot nu toe niet optimaal van de
grond komt. De beperkte omvang van de samenwerking en het ad hoc karakter van het school-en-sportaanbod maken dat de samenwerking nog nauwelijks bijdraagt aan het creëren van nieuw, aanvullend
sportaanbod voor inactieven of extra aanbod voor actieve leerlingen.

Scholen en sportverenigingen zien zelf niet altijd het nut van de samenwerking in of ervaren te veel drempels bij de uitvoering ervan3. Scholen en sportorganisaties staan wel achter de doelstelling dat de jeugd
meer zou moeten sporten en bewegen, maar voelen zich geen probleemeigenaar en zien zichzelf daardoor
vaak ook niet als de kartrekker om hier wat aan te doen. Een kartrekker is wel nodig. De gemeente is een
geschikte partij om deze rol op zich te nemen.

De gemeente kan die kartrekkersrol op zich nemen door een duidelijk beleid te formuleren op het gebied
van sport en bewegen en door partijen bijeen te brengen in netwerken. Binnen een bestuurlijk netwerk
zou de gemeente een regisseursrol op zich moeten nemen. De gemeente kan er hierbij voor kiezen veel of
juist weinig uit te besteden aan andere partijen. Een gemakkelijke insteek is het agenderen van dit thema
bij bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

3

Rapportage sport 2008, Sociaal en Cultureel Planbureau / W.J.H. Mulier Instituut Den Haag, december 2008

Functionarissen sport en bewegen
De wethouder
Uiteraard is de wethouder die sport in zijn pakket heeft, betrokken bij het tot stand komen van het sport- en
beweegbeleid in de gemeente. Ook andere wethouders verantwoordelijk voor aanpalende beleidsterreinen
zijn belangrijke betrokkenen.

Beleidsambtenaren
De beleidsambtenaar of -ambtenaren sport zitten dichter dan de wethouder op de uitvoering. In kleine gemeenten worden verschillende functies door een en dezelfde persoon uitgevoerd. In grotere gemeenten zijn
de verschillende functies vaak opgesplitst en toebedeeld aan meerdere personen.

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn verschillende andere beleidsterreinen betrokken bij sport- en bewegingsactiviteiten zoals onderwijs, welzijn, cultuur en ruimtelijke ordening. De gemeenteambtenaar die
participeert in bestuurlijke netwerken rond sport en bewegen, zal de verschillende beleidsterreinen moeten
vertegenwoordigen of meerdere ambtenaren moeten de taken verdelen. Meestal zal de ambtenaar sport de

ling welzijn of de leefbaarheid in een bepaalde wijk kan die rol op zich nemen.

Combinatiefunctionarissen, BOS-coördinatoren, sportbuurtmedewerkers
De gemeente kan de werkgever zijn van combinatiefunctionarissen, BOS-coördinatoren of –medewerkers.
Ook sportbuurtwerkers kunnen in dienst zijn bij de gemeente.

Personeel welzijnsinstellingen en GGD
Een aantal welzijnsinstellingen valt, met het gehele personeelsbestand, onder de gemeente. De GGD is als
onderdeel van de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van gemeentelijk gezondheidsbeleid en
heeft jeugdverpleegkundige, artsen en consulenten in dienst.

Personeel sportservice
Een aantal gemeenten kent een sportserviceorganisatie. Dit is de uitvoeringsorganisatie van het gemeentebeleid op het gebied van sport en bewegen. Hoeveel personeel in dienst is bij een sportserviceorganisatie en
welke functies er zijn verschilt enorm per sportserviceorganisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om BOS-consulenten, combinatiefunctionarissen, verenigingsondersteuners of sportconsulenten.

Kenmerkend
De gemeente is de partij die het lokale sport- en beweegbeleid dient te formuleren en te verankeren. Hierbij kan
men aansluiten op het accommodatiebeleid, maar ook op beleidsterreinen naast sport, zoals onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en ruimtelijke ordening. De gemeente is de partij die de subsidies van het rijk aanvraagt en
sturing geeft aan projecten. Daarnaast heeft de gemeente een centrale positie tussen de verschillende betrokken partijen. De gemeente heeft al contacten met elk van de partijen en is in staat ze bij elkaar te brengen.
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regie hebben, maar ook iemand die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor de brede school, de afde-

Sportservicepunten en welzijnsinstellingen vallen vaak onder de gemeente, net als de GGD. De gemeente is
verantwoordelijk voor het wijkbeleid en heeft ervaring met het aanbieden van (sport)activiteiten voor speciale doelgroepen.

Binnen het aandachtsgebied sport zal vaak de focus liggen op het realiseren en beheren van sportaccommodaties. Sport- en beweegbeleid is geen wettelijke taak. Gemeenteambtenaren die zich bezighouden met
sport en bewegen, hebben daarom vaak beperkte tijd voor de verbinding tussen school en sport. Hoe de gemeente is georganiseerd, welke prioriteiten zij stelt en hoeveel slagkracht zij heeft zal sterk variëren. Ook
gemeentebeleid is sterk plaatsgebonden. De rol die de gemeente voor zichzelf ziet in het versterken van de
samenhang tussen school en sport, zal ook sterk verschillen.

Onderwijs
Taken
In het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) zijn de scholen verplicht lessen bewegingsonderwijs
aan te bieden.
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Geen verplicht bewegingsonderwijs in het MBO
In het middelbaarberoepsonderwijs (mbo) is sinds de invoering

Er zijn wel mogelijkheden om sport- en bewegingsactiviteiten

van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) in 1996 sport en

op te nemen in het mbo binnen de vrije ruimte en de beroeps-

bewegen niet meer in het curriculum opgenomen.

en burgerschapscompetenties. Het ontbreekt in het mbo echter

Het verzorgen van bewegingsonderwijs is dus geen wettelijke

op veel scholen aan kennis, menskracht en samenhangend

verplichting. Juist in de leeftijdscategorie 15-17 zou bewegen

beleid om sport en beweging een goede plek in het onderwijs-

gestimuleerd moeten worden, want juist op deze leeftijd ha-

aanbod te geven. Toch is ook bij het mbo een kentering waar-

ken veel sporters af. Veel jeugd in deze leeftijdscategorie

neembaar. Meer dan de helft van de roc’s heeft zich verzameld

heeft een inactieve en ongezonde leefstijl. Zo blijkt het aantal

in het Platform Bewegen en Sport. Uit good practices blijkt,

inactieven in de leeftijd 4-11 jaar op 10,4 procent te liggen, ter-

dat het de instellingen zelf zijn die het tij kunnen keren.

wijl dat bij 12-17 jaar ligt op 17 procent.

Rol
Scholen in het PO en VO zijn verplicht twee uur in de week bewegingsonderwijs te verzorgen. Deze scholen
kunnen zelf bepalen of zij naast de wettelijke verplichtingen, de leerlingen meer sport- en beweegmogelijkheden aanbieden. Mbo-scholen kunnen ook uit eigen overwegingen sport en bewegen aanbieden. Dat kan
vanuit een didactische visie, bijvoorbeeld vanuit het idee dat sporten en bewegen een positief effect heeft
op de concentratie. Ook kunnen leerlingen vaardigheden opdoen, zowel op motorisch als sociaal en cognitief vlak. Het aanbieden van sport en bewegen kan de school aantrekkelijk maken voor leerlingen en de verbondenheid met de school verhogen. Ook vanuit PR-overwegingen en om schooluitval tegen te gaan kan de
school dus sport inzetten. Tenslotte kan de school sport en bewegen stimuleren vanuit haar maatschappelijke taak.

Veel scholen beschrijven de sportactiviteiten in een beweegplan waarin naast de activiteiten in het kader
van het curriculum, ook bewegen als keuzevak, schoolsport en Motorische Remedial Teaching (MRT) een plek
kunnen krijgen.

Functionarissen sport en bewegen
Bestuur en management
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het beleid op de school. Het bevoegd gezag wordt gevormd door
het bestuur van de school. In enkele gevallen is het bestuur van de openbare scholen belegd bij de gemeente.
Het bestuur kan beleidszaken delegeren naar de schoolleiding of gezamenlijk hierin optrekken. Het bevoegd
gezag en/of de directie van de school kan op bestuurlijk niveau afspraken maken met de gemeente en met
sportorganisaties en zich committeren aan bepaalde beleidsdoelen op het gebied van sport en bewegen.

Bevoegd leerkracht
Bevoegde leerkrachten hebben altijd minimaal een hbo-opleiding voltooid. In het primair onderwijs kan bewegingsonderwijs worden gegeven door een groepsleerkracht die de pabo heeft gedaan. Vanaf september
2005 geldt dat een pabo-afgestudeerde niet meer automatisch bevoegd is voor het geven van bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8, maar hiervoor een specifieke leergang moet volgen.

Meer dan de helft van de PO-scholen heeft een vakleerkracht die (een deel van) het bewegingsonderwijs verzorgt.
In het VO wordt het bewegingsonderwijs altijd verzorgd
door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Deze vakleerkrachten hebben een hbo-opleiding gedaan, namelijk een
academie voor lichamelijke opvoeding (ALO).

“ Uit onderzoek is gebleken dat de
vakleerkracht onmisbaar is bij het
versterken van de samenwerking tussen onderwijs en sport”
zeker als de intentie is om dit een structureel
karakter te geven. De vakleerkracht zal ook meer
betrokkenheid bij zijn collega’s kunnen creëren bij
de buitenschoolse activiteiten, wat de effectiviteit
zeker zal vergroten.

Vakdocenten op de basisscholen
n

In 39% van de scholen geeft de groepsleerkracht de lessen bewegingsonderwijs en is er dus geen sprake van een vakleerkracht.

n	In

nog eens 25% van de scholen geeft de groepsleerkracht de helft van de lessen en een vakdocent de andere helft.

n	In

18 % van de scholen geeft de groepsleerkracht de lessen in kleutergroepen en een vakleerkracht in de hogere leerjaren.

n

Slechts in 9% van de scholen worden de lessen bewegingsonderwijs integraal verzorgd door een vakleerkracht.

	Bron: Het Eindrapport Tijdelijke Commissie Brede Analyse, Dr. J. Voogt, Enschede, 2007

Lobos’er
De gediplomeerde van een mbo-opleiding Sport en Bewegen kan een breed aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten verzorgen buiten, maar ook binnen de school. Als deze mbo’er in het PO of VO aan de slag
gaat, gebeurt dat in de functie van lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport (Lobos). In het mboonderwijs kan deze mbo’er worden ingezet als instructeur. Lobos’ers voeren onderwijstaken uit onder verantwoordelijkheid van de voor bewegingsonderwijs bevoegde groepsleerkracht of vakleerkracht. Hoe zelfstandig de
lerarenondersteuner is bij de uitvoering van zijn taken is afhankelijk van de context waarbinnen hij of zij functioneert. Het bevoegd gezag van de school beslist hierover naar eigen inzicht.

Omdat de Lobos’er een brede opleiding Sport en bewegen heeft gedaan, goedkoper is dan een vakleerkracht en
in diverse contexten kan functioneren, komt met de inzet van deze functionarissen aanzienlijk meer capaciteit
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Vakleerkracht

beschikbaar om de jeugd een dagelijks sport- en beweegaanbod te bieden. Er moet uiteraard scherp worden
gekeken naar het takenpakket en de begeleiding en aansturing van deze functionarissen, die geen onderwijsbevoegdheid hebben.

Stagiaires
Stagiaires van de mbo- en hbo-sportopleidingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de mogelijkheden om het binnen- en buitenschoolse sportaanbod te vergroten. Belangrijk is een goede begeleiding van
de stagiairs binnen het bewegingsonderwijs.

Personeel buitenschoolse opvang
Aanbieders van buitenschoolse opvang gaan een contract aan met de school. Zij voeren de opvang voor de
school uit. Een enkele school organiseert dit zelf. In de buitenschoolse opvang (bso) werken groepsleiders.
Hiervoor is geen specifieke opleiding vereist. Dit kunnen dus ook mensen zijn met een sportachtergrond, bijvoorbeeld een lobos’er of een combinatiefunctionaris. Een combinatiefunctionaris kan dan deels bij de buitenschoolse opvang werken en deels bij de sportvereniging.
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Kenmerkend
De school is een belangrijke partij bij het realiseren van een samenhangend aanbod voor sport en bewegen.
Het onderwijs vormt een goed georganiseerde sector. Scholen zijn experts op pedagogisch gebied. Ze kunnen sport- en bewegingsactiviteiten goed afstemmen op de pedagogische behoefte van de jeugd. Vanuit de
school kan de aansluiting tussen de inhoud van de lessen bewegingsonderwijs en de buitenschoolse activiteiten goed worden gerealiseerd.

Scholen voor primair onderwijs zijn goed over de wijken verspreid en hebben vaak een belangrijke functie in
de wijk. Binnen het voorgezet onderwijs is die binding met de wijk minder aanwezig. Er is wel een verbinding
met het dorp of de stad. Dit geldt ook voor het mbo-onderwijs, dat vaak binding heeft met verschillende gemeenten, maar minder met de wijken. Dat maakt het lastiger deze scholen te betrekken bij een wijkgerichte
aanpak, hoewel het natuurlijk wel mogelijk is.
Het onderwijs is een professionele werkgever met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Dat maakt het onderwijs geschikt voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen.
Scholen hebben te maken met veel regels en voorschriften voor wat betreft onderwijsinhoud, bevoegdheid
van personeel, schooltijden, accommodaties en verantwoording naar ouders en overheid. Dat maakt het
voor scholen vaak lastig om innovatieve activiteiten uit te voeren onder schooltijd. Scholen zullen vooral de
samenwerking zoeken met sportorganisaties in het kader van de schoolsport.

Sportorganisaties
Sportorganisaties zijn er in veel soorten en maten. Er zijn sportverenigingen en commerciële aanbieders,
zoals fitnesscentra, outdoorbedrijven, tennishallen of klimhallen. De sportverenigingen zijn vaak van oudsher georganiseerd in een lokale overlegstructuur. Lokale overlegstructuren op het gebied van sport duiden

we hier aan met de term lokale sportbundeling 5. Zo’n lokale sportbundeling overstijgt het individuele belang
van een sportvereniging. Veel gemeenten kennen een eigen sportbundeling.

Mogelijke overlegstructuren en vormen van bundelingen zijn:
n

De Sportraad

n

De Raad van Advies voor de sport

n

De sportcommissie

n

Het sportplatform

n

Het Overlegorgaan Sport

n

De Sportfederatie

n

Het voorzittersoverleg

Taken
Deze lokale sportbundelingen hielden zich van oudsher vooral bezig met belangenbehartiging. De steeds
belangrijkere maatschappelijke betekenis van sport en bewegen vraagt echter om een andere aanpak en

meente en partnerschap aan willen gaan met andere partijen zoals schoolbesturen, zijn bij uitstek geschikt
om actief mee te draaien in lokale netwerken.

Rol
Sportaanbieders, zowel verenigingen als commerciële partijen, bieden een sportaanbod aan. Zij geven trainingen en organiseren wedstrijden. Bovendien hebben zij de accommodatie en de middelen daarvoor beschikbaar. Sportverenigingen werken al vaak op incidentele basis samen met scholen. Commerciële sportaanbieders werken vooral samen met scholen voor voortgezet onderwijs. Vanuit het mbo wordt met beide
partijen steeds meer samengewerkt. De meeste verenigingen die samenwerken met het onderwijs zien dat
als een mogelijkheid leden te werven. Het is goede PR voor de eigen activiteiten. Daarnaast willen zij ook
invulling geven aan hun maatschappelijke taak.

Functionarissen sport en bewegen
Binnen een sportvereniging beslist het bestuur over het beleid. In de uitvoering werken sportleiders, trainers
en coaches aan het aanbod. Hoewel sommige trainers een vergoeding krijgen, is dit vaak vrijwillig kader.
Soms is er een breedtesportconsulent of een verenigingsmanager met coördinerende taken in loondienst.

Kenmerkend
De sportorganisaties hebben een sportaanbod in handen. Zij hebben ervaring met het geven van training en
het organiseren van wedstrijden voor de jeugd. Zij hebben de beschikking over kader dat deskundig is in het
verzorgen van bepaalde sporten. Zij hebben de beschikking over passende accommodatie en materialen en
middelen. De vereniging kan dat aanbieden in de samenwerking met onderwijs, buurtwerk of naschoolse
opvang. Sportorganisaties zijn in staat talent te herkennen en dat verder te ontwikkelen.

5

Deze term is afkomstig uit de brochure Bundelen van belangen, lokale sport- en beweegoverlegstructuren als vorm van samenwerking,
NISB, maart 2009
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benadering. Sportbundelingen die constructief willen meedenken over sport- en beweegbeleid in de ge-

Daarnaast is de sportvereniging een prima stageplek voor middelbare scholieren die een maatschappelijke
stage doen of voor stagiairs van mbo-scholen.

De sportverenigingen kennen over het algemeen een sportgebonden aanbod. Om de sport binnen een
schoolsetting aan te bieden, zal er ook een meer schoolgericht aanbod ontwikkeld moeten worden.
Sportverenigingen zijn van oudsher echte vrijwilligersorganisaties. Dat neemt als knelpunt in de samenwerking tussen school en sport met zich mee dat de sportverenigingen meestal overdag niet beschikbaar zijn.
Ook is het personeel niet altijd geschikt om lessen te geven binnen het onderwijs.

Door maatschappelijke ontwikkelingen is echter een duidelijke professionaliseringsslag zichtbaar bij de
sportverenigingen. De omgeving waarin sportverenigingen opereren wordt steeds complexer en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zo is er toenemende aandacht voor wet- en regelgeving en is het moeilijker vrijwilligers te werven. Maar ook juist door de samenwerking met de kinderopvang, brede school, deelname in projecten tussen buurt-onderwijs-sport, wordt van sportverenigingen steeds meer professionaliteit
verwacht.
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Professionaliseren betekent een sterkere verenigingsstructuur en betere ondersteuning vanuit bonden en
andere sportondersteunende organisaties. Het vraagt ook om goed geschoold kader. Dat kan door het vrijwillig kader te scholen en/of door beroepskrachten in dienst te nemen. Deze beroepskrachten kunnen van
binnen uit de sportvereniging ondersteunen en versterken.

Een aantal sportverenigingen, vaak de grotere, wil graag professionaliseren. Veel andere, vooral kleinere
verenigingen vinden wel dat ze een maatschappelijke taak hebben, maar willen vooral het karakter van een
vrijwilligersvereniging behouden.

Steeds meer verenigingen en sportservice-organisaties willen geen nadruk meer leggen op de maatschappelijke taken. Zij richten zich op een goed sportaanbod en beschouwen de maatschappelijke effecten als een
logische spin off. Als de vereniging goed is georganiseerd, kan dit prima werken.

Commerciële sportorganisaties werken met betaalde krachten en kennen het probleem van moeten professionaliseren niet direct. Wat hier geldt, is dat commerciële belangen voorop zullen staan of in ieder geval
zwaar zullen meewegen.

Overzicht kenmerken
gemeente, onderwijs,
sportorganisaties
onderwijs

sportorganisaties

+	Bepaalt het sport- en beweegbeleid.

+ Goed georganiseerde sector.

+ Vaak georganiseerd in
sportbundelingen.

+ Voert accommodatiebeleid.

+	Bereikt de gehele doelgroep.

+ Kan een sport- en
beweegaanbod bieden.

+ Kan verschillende beleidsterreinen op elkaar
afstemmen.

+ Heeft pedagogische kennis in huis.

+	Beschikt over geschikte
accommodatie, materialen
en middelen.

+ Heeft contacten met alle
betrokken partijen.

+ Is een goede werkgever.

+ Sporttechnische en –
tactische kennis.

+ Zorgt voor uitvoering
van landelijke stimuleringsmaatregelen.

+ Heeft vaak de beschikking
over vakleerkrachten.

+ Kan vaak talent herkennen
en ontwikkelen.

+ Heeft professionele
beleidsmakers in dienst.

+ Regelt de buitenschoolse opvang.

+	Biedt stageplaatsen.

+ Is vaak werkgever van welzijnsorganisaties, GGD en vormt in verschillende plaatsen het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs.

+ Organisatiegraad LO-docenten
is hoog, waardoor zij als groep
goed aanspreekbaar zijn.

-	Bieden een sportgebonden
aanbod dat niet altijd past in
een schoolsetting.

+ Heeft ervaring met wijkgericht
werken en activiteiten aanbieden
aan doelgroepen.

-

Zitten veelal vast aan het
werken in schooltijden.

-

Zijn veelal afhankelijk
van vrijwilligers.

-

Moet intern veel afstemmen:
sport, onderwijs, welzijn vallen
vaak onder verschillende
diensten en ambtenaren.

-

Heeft vaak (ook) andere
prioriteiten als het om maatschappelijke taken gaat.

-

Zijn lastig inzetbaar en/of
bereikbaar tijdens schooltijden.

-

Heeft beperkte capaciteit.

-

Heeft vaak gebrek aan capaciteit
en tijd voor sport en bewegen.

-

Zijn (nog) niet goed ingericht
op het vervullen van maatschappelijke functie.

-

Ziet zichzelf niet als probleemeigenaar van te weinig bewegende
kinderen.

-

Zien zichzelf niet als probleemeigenaar van te weinig bewegende
kinderen.

-

VO- en mbo-scholen zijn lastig te
bereiken met wijkgerichte aanpak.

-

Kent veel regels en voorschriften.
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Gemeente

Uitvoerend en
bestuurlijk niveau
Het versterken van de verbinding sport, bewegen en onderwijs, lukt alleen door de krachten te bundelen.
Die samenwerking dient zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau van de grond te komen. Juist op
het bestuurlijk niveau is nog veel winst te boeken. Daar moet de continuïteit worden gewaarborgd. Het
uitvoerende en het bestuurlijke niveau kennen beiden een eigen dynamiek. De praktijk leert dat het goed
is deze niveaus duidelijk te scheiden. Uiteraard dienen de niveaus wel op elkaar afgestemd te zijn en is
het nodig dat er telkens uitwisseling plaatsvindt. Hieronder wordt beschreven wat er op welk niveau gedaan moet worden als het gaat om de versterking tussen school en sport.

Uitvoerend niveau
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Het aanbod
Doelen die gesteld zijn op het gebied van school en sport, kunnen alleen worden verwezenlijkt met een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod. Dat moet worden ontwikkeld, gecoördineerd, voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd. Belangrijk is dat het aanbod dienstbaar is aan de doelen van het project.
Om een goed aanbod van de grond te krijgen, moet worden samengewerkt met veel partijen. Hiervoor kunnen uitvoerende netwerken worden gevormd of kan worden aangesloten bij bestaande netwerkstructuren.
Uitvoerende netwerken kunnen functioneren als sport- en beweegteams. Sport- en beweegteams zijn samenwerkingsverbanden op lokaal niveau die uitvoering geven aan een uitbreiding van het aanbod van
sport en bewegen in en rond scholen. In zo’n beweegteam zitten onder andere vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, sportbuurtwerkers, vertegenwoordigers van sportverenigingen en
medewerkers van het sportbedrijf. Zij kunnen functioneren volgens de methodiek van Beweegmanagement
(zie kader). Het begrip ‘beweegteam’ wordt overigens ook gebruikt voor het team dat bewegen op school
verzorgt en uitvoering heeft aan het beweegplan van de school.

Beweegmanagement
Beweegmanagement wordt gedefinieerd als ‘handelingen op

sportbuurtwerk (BOS-driehoek) moet opheffen. Het wordt

uitvoerend niveau in een netwerk van samenwerkende part-

meestal uitgevoerd door een klein team van professionals,

ners in de BOS-driehoek (onderwijs, sportorganisaties, lokale

met korte lijnen naar een groot netwerk in de wijk. Binnen dit

overheid), dat vanuit het onderwijs opereert.’

team is een centrale coördinator - doorgaans een leraar LO,
soms een sportbuurtwerker of sportconsulent met taakuit-

Dit netwerk is structureel van aard en werkt systematisch

breiding - van grote waarde.

aan het meer en beter sporten en bewegen van de schoolgaan-

Er zijn verschillende ondersteunende instrumenten ontwik-

de jeugd. Beweegmanagement is een manier van organiseren

keld (i.c. een kwalitatieve beweegnorm en een sport- en be-

die de verkokering die vaak bestaat tussen het bewegingson-

weegscan). NISB heeft het expertisepunt School & Sport

derwijs op school, het sporten in de vereniging en via het

opgezet. Zie ook www.school-en-sport.nl.

Stakeholders
Bij projecten die ontstaan in samenwerking tussen school en sport zijn veel stakeholders betrokken. Hiermee moeten contacten worden gelegd. Dat betekent het betrekken van ouders, buurtorganisaties, buurtbewoners en andere niet-aanbieders zoals politie of de woningbouwcorporatie.

Jeugd
Bij projecten rond onderwijs en sport, draait het om jeugd. Hierbij verdient de jeugd tussen 10-14 en 14-18
jaar specifieke aandacht. Achterliggende gedachte hierbij is dat de sportdeelname onder deze doelgroepen
zienderogen terugloopt.

10 tot 14 jaar: Binnen deze leeftijdscategorie valt de overgang van het primair onderwijs naar het VO. Voor
deze doelgroep is het essentieel om een goed en vertrouwd sportaanbod te kunnen blijven garanderen, zodat men bij de overstap van PO naar VO actief en enthousiast blijft sporten en of bewegen.

14 tot 18 jaar: Binnen deze leeftijdscategorie is de sportdeelname laag (SCP 2008) en de schooluitval hoog

andere partners dan bij jongere doelgroepen. Deze doelgroep vergt een andere aanpak met andere achterliggende motieven. Samenwerking tussen gemeente, sport en VO- en/of mbo-scholen is hier aangewezen.
De jeugd tussen 14-18 hoeft niet alleen betrokken te zijn als doelgroep, maar kan ook vertegenwoordigd zijn
in uitvoerende netwerken. Jongeren weten zelf goed wat de eigen doelgroep leuk vindt en kunnen zo ook zelf
actief zijn.

Zie bijvoorbeeld het project Whoznext. WhoZnext is een pro-

gaan sporten, maar ook dat ze op het gebied van sport en bewe-

ject van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

gen vaker actief zijn als trainer, scheidsrechter, bestuurder,

(NISB). Met dit project wil NISB niet alleen dat jongeren meer

organisator of coach. Zie www.whoznext.nl.

Effecten
Om de effecten goed te kunnen meten, moet de uitgangspositie in beeld zijn. Die komt in beeld door het verrichten van een 0-meting. Wat er gemeten wordt, hangt af van de doelstellingen. Is de doelstelling dat meer
jongeren meer gaan sporten, dan moet er worden gemeten hoeveel jongeren bij aanvang hoe vaak sporten.
Door aan het einde weer een meting te doen, wordt duidelijk of de inspanningen hebben geleid tot de gewenste resultaten.

Ook een procesevaluatie is belangrijk. Hoe is het proces verlopen, kan dat beter? Hoe staat het met de voortgang? Goede monitoring en evaluatie kan alleen als daar vooraf goede afspraken over zijn gemaakt en instrumenten voor zijn gekozen. Zo kunnen in de uitvoering gegevens worden verzameld en signalen worden
opgepikt. Vervolgens moet die informatie terecht komen op het bestuurlijke niveau, zodat op dit niveau verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
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(Kenniscentrum Gemengde Scholen 2009). Netwerkvorming moet voor deze doelgroep opgezet worden met

Bestuurlijk niveau
Het bestuurlijk niveau is het niveau van sturen en beïnvloeden, van initiatief nemen en de grote lijnen uitzetten. Op dit niveau dient er overzicht te zijn over wat er in de uitvoering plaatsvindt en met welk doel. Juist uit
bestuurlijke versterking valt veel winst te behalen. Op dit niveau kunnen bestuurlijke netwerken worden gevormd door bestuurders van de betrokken partijen.

Regie
Op het bestuurlijke niveau komt het beleid tot stand en worden de kaders bepaald waarbinnen de
uitvoering kan plaatsvinden. De gemeente kan op dit niveau een belangrijke regierol vervullen. Afhankelijk
van de samenstelling van de groep van samenwerkingspartners kan ook worden afgesproken dat een
andere partij de regierol op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de aanwezige en benodigde deskundigheid.

Context
Om beleid vorm te geven, concrete doelen stellen en initiatieven te nemen, moet goed worden gekeken naar
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de context. Daarbij gaat het om het plaatsen in het landelijke (beleids)kader, het kijken naar eerdere successen, lopende projecten, het aansluiten bij de historie van samenwerkingsverbanden en het bepalen van een
haalbaar ambitieniveau.

Beleid
Om goed beleid te maken ter versterking van de samenwerking tussen school en sport, is veel afstemming
nodig. Iedere betrokken organisatie dient de afgesproken beleidsdoelstellingen in de eigen plannen op te
nemen. Ook binnen het gemeentehuis, en daarbuiten, is afstemming nodig. Binnen het gemeentehuis zullen
de betrokken beleidssectoren samen tot beleidsdoelstellingen moeten komen.
In elk geval sport en onderwijs, maar het kan ook gaan om ruimtelijke ordening, welzijn en gezondheidszorg.
De verschillende sectoren kunnen gezamenlijk beleid maken en dit vastleggen in een integrale beleidsnota.
Het kan ook door gezamenlijke doelstellingen in de verschillende beleidsnota’s op te nemen (intersectoraal
beleid). Het belangrijkste is dat de beleidsdoelstellingen zijn verankerd.

Draagvlak
Voor sport- en beweegprojecten is draagvlak nodig. Bij de diverse gemeentelijke sectoren, bij de politiek en
ook bij partijen die vroeg of laat het beleid gaan uitdragen en betrokken zijn bij de uitvoering. Niet alleen
binnen de gemeentegrenzen bevinden zich mogelijke partners. Ook daarbuiten kunnen partners worden
gezocht, zoals provinciale sportraden, buurgemeenten, landelijke ondersteuningsorganisaties of landelijke
sport- en beweegprojecten waarbij de gemeente zich kan aansluiten.

Schakel tussen uitvoerend en bestuurlijk niveau
Op dit niveau gaat het om het maken van een vertaalslag van de praktijk naar het beleid en van het beleid
weer terug naar de praktijk.

Coördinatie
Voor de coördinatie tussen het uitvoerende en het bestuurlijke niveau zijn een of meerdere coördinatoren
nodig, afhankelijk van de grootte van de projecten en het aantal deelnemende partijen. Deze coördinatoren
kunnen combinatiefunctionarissen, vakleerkrachten, BOS-coördinatoren of verenigingsmanagers zijn of
nog weer anders. Waar het om gaat is dat zij de vertaalslag kunnen maken van het uitvoerende naar het
bestuurlijke niveau en van het bestuurlijke niveau terug naar het uitvoerende niveau.

Het speelveld en de samenhang tussen het bestuurlijke of strategische niveau en het uitvoerende niveau
wordt verduidelijkt in het BOS-model van NISB, zie hieronder.

“een vertaalslag van
praktijk naar beleid en
van beleid weer terug
naar de praktijk”
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“Motiveer iedere
betrokken partij om
het project onder de
aandacht te brengen”
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Het Stappenplan
Hoe kunt u, als het gaat om sport, bewegen en onderwijs, de samenwerking tussen de verschillende partijen
structureel vormgeven en versterken? In dit stappenplan vindt u een aantal stappen die u samen met de
partnerorganisaties kunt doorlopen. Daarbij worden valkuilen beschreven en tips gegeven.

Het stappenplan is geen lineair, maar een cyclisch proces. Het proces is nooit af, maar zal steeds opnieuw
worden doorlopen. Als zaken anders lopen dan verwacht, bijvoorbeeld doordat de uitvoering tegen praktische
problemen aanloopt, het geld op is of de resultaten tegenvallen, zal weer teruggekeerd moeten worden naar
eerdere stappen.
De laatste stap, monitoring en evaluatie, kan input zijn om de beleidsdoelen aan te scherpen, nieuwe partijen
te betrekken, de afspraken tussen partijen te herzien, de samenwerking nog eens onder de loep te nemen of
de monitoring en evaluatie beter te organiseren.
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stap 1: initiatief

stap 2: partners

stap 6: monitoring

stap 5: samenwerking

stap 3: randvoorwaarden

stap 3: afspraken

Stap 1: Benoem het initiatief
Zonder initiatief gebeurt er niets. Een van de partijen

De stappen

zal dus een initiatief moeten nemen. Duidelijk moet

n Stap 1: Benoem het initiatief.
n 	Stap 2: Zoek partners.

zijn welke problemen het initiatief moet gaan oplos-

n 	Stap 3: Maak afspraken.

sen. Pas dan wordt duidelijk met welke partijen samen-

n 	Stap 4: Schep randvoorwaarden.
n 	Stap 5: Draag zorg voor structurele samenwerking.

gewerkt kan worden en in hoeverre sport en bewegen

n 	Stap 6: Organiseer monitoring en evaluatie.

voor de jeugd een antwoord kan bieden.

Visie
Werk vanuit een visie. Door een heldere visie uit te dragen kunt u de urgentie van de op te lossen problemen
overbrengen en zo andere partijen meekrijgen. Betrek andere partijen in een vroeg stadium. Beargumenteer
hoe school en sport een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van bestaande problemen.

Handreiking ‘ Sport Lokaal Samen ’ April 2 0 1 0

32

Binnen de gemeente:
Intersectoraal of integraal beleid?

Maar ook aan partijen buiten de gemeente, zoals andere

Gemeentebeleid op het gebied van de samenwerking tussen

Goed beleid op dit terrein betekent intersectoraal beleid of

school en sport heeft raakvlakken met verschillende beleids-

nog beter: integraal beleid. We spreken van intersectoraal

terreinen. De gemeenteambtenaar dient dan ook die verbinding

beleid als er verbanden worden gelegd tussen de verschil-

te zoeken, door af te tasten hoe de verschillende partijen tegen

lende beleidsterreinen. Bijvoorbeeld dat het sport- en beweeg-

de samenwerking school en sport aankijken. Het gaat dan om

beleid verbindingen legt met onderwijsbeleid, welzijnsbeleid,

beleidsmakers die een van de volgende zaken in hun portefeuille

ruimtelijke ordening en gezondheidszorg. Integraal beleid

hebben: sport, welzijn, onderwijs, jeugd, veiligheid, wijkzaken

gaat nog een stapje verder: de verschillende sectoren maken

of gezondheid.

gezamenlijk beleid.

gemeenten, provinciale sportraden en landelijke politiek.

Sluit aan bij bestaand beleid
Zorg voor verankering van het initiatief in beleidsnota’s en projectplannen. In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt en zijn beleidsnota’s verschenen die linken aan de samenwerking tussen school
en sport. Kijk naar wat er is en hoe u daarbij kunt aansluiten.

Op lokaal niveau is het belangrijk te kijken hoe u kunt zorgen dat het lokale sportbeleid aansluit op het
landelijke beleid. Momenteel is het zaak aansluiting te vinden bij het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs.
Daarin staat wat de overheid samen met haar partners de komende jaren wil doen op het gebied van school,
sport en bewegen. U kunt ook aansluiting zoeken bij het Olympisch Plan 2028, Impuls Nationaal Actieplan

n 	Sluit bij het formuleren van het initiatief zoveel mogelijk aan bij de visie van de betrokken wethouder(s), het landelijk beleid
en de ambitie van de partners.
n 	De visie van de wethouder(s) is te vinden op blogs, speeches en in krantenartikelen.
n 	Het programma-akkoord van burgemeester en wethouders kan ook een prima bron zijn om te kijken waar het college naar toe
wil met de gemeente.
n 	Veel gemeenten hebben hun meerjarenbeleid op het gebied van sport vastgelegd in een sportnota.
n 	Voor het beleid van VWS geeft het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs de visie voor de komende jaren goed weer.
n 	 Gebruik termen uit het collegeprogramma en uit beleids- en jaarplannen van organisaties die u graag bij de uitvoering wilt betrekken.
n 	Zorg bij presentatie van de plannen dat juist die zaken eruit worden gelicht die de betreffende partij aan zullen spreken.

Sport en Bewegen (NASB), Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefunctionarissen) of het convenant
gezond gewicht (JOGG). Ook kunt u aansluiten bij lokaal beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en gezondheids- en welzijnsbeleid.

Ambitieniveau
Het ambitieniveau van het genomen initiatief dient aan te sluiten op de ambitie van de betrokken partners.
Stel u dus vroegtijdig hiervan de hoogte. Het ambitieniveau mag hoog liggen zodat het de partijen uitdaagt,
maar moet wel enigszins reëel zijn en aansluiten op de tijd en energie die de betrokken partijen erin willen
steken. Presenteer de plannen, maak de uiteindelijke gewenste
effecten duidelijk en vraag betrokken partijen om feedback.

n Wanneer u professionals en hun organisaties op tijd betrekt bij de planvorming

Onderhandel met betrokken partijen. Zo worden zij medeverantwoordelijk voor de gekozen aanpak en genomen besluiten.

verandert de weerstand vaak in constructief meedenken.

Ondersteuning
Zowel op provinciaal als op landelijk niveau zijn er organisaties die kunnen ondersteunen bij het ontwikke-

Daarnaast zijn de partijen in een aantal gemeenten al flink aan de weg aan het timmeren als het gaat om
sport en bewegen. Bij [Good practices] zijn verschillende van deze voorbeelden beschreven. Zoek contact
met organisaties die in andere gemeenten vergelijkbare problemen hebben op te lossen.

Do’s

don’ts

n 	Benoem de problemen die het initiatief moet gaan oplossen.

n Vertrouwen op mondelinge afspraken.

n Werk vanuit een visie.

n 	Blanco beginnen.

n Veranker het initiatief in beleidsnota’s en projectplannen.

n Steeds losse projecten starten.

n 	Besteed veel tijd en aandacht aan afstemmen en creëren van draagvlak.

n 	Blijven hangen in visievorming.

n 	 Zoek aansluiting bij andere beleidsterreinen (intersectoraal beleid) of
ontwikkel gezamenlijk beleid (integraal beleid).
n Sluit aan bij bestaand beleid.
n 	Betrek partijen waarvan u bij de uitvoering afhankelijk
zult zijn in een vroeg stadium.
n Wees ambitieus, maar ook realistisch.
n Kijk naar goede voorbeelden en zoek ondersteuning.

Stap 2: Zoek partners
Als het initiatief duidelijk is benoemd en helder is welke problemen het initiatief moet gaan oplossen, kan aansluiting worden gezocht bij partners.

Gezamenlijke ambities zijn leidend
Wie kan aanschuiven om een netwerk van de grond te krijgen, hangt af van de ambitie. Richt u zich op het
opheffen van bewegingsachterstanden in probleemwijken, zijn andere partijen nodig dan als het gaat om
een gezondere leefstijl bij mbo-leerlingen. Netwerkvorming op lokaal niveau is maatwerk; de lokale situatie
bepaalt welke actoren binnen een netwerk actief moeten zijn. Sluit geen enkele partij op voorhand uit, maar
stel de doelstellingen centraal.
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len van sport - en beweeginitiatieven (zie Ondersteuning). Maak hier gebruik van!

Gebruik factsheets om partijen te overtuigen van de urgentie

cijfers uit de GGD-monitor. Alle GGD’en in Nederland hebben

van het probleem dat u signaleert. In deze handreiking vindt u

namelijk de taak de gezondheid van de inwoners in hun werk-

bij [TOOLS] enkele factsheets. Deze geven echter landelijke

gebied te volgen. Voor info kijk op www.monitorgezondheid.

informatie. Uiteraard is het des te overtuigender als u de fei-

nl. Maak zaken zoveel mogelijk visueel: een grafiek of taartdia-

ten presenteert zoals die lokaal gelden. Gebruik bijvoorbeeld

gram zegt meer dan een stuk tekst!

Bestuurlijk niveau
Het bestuurlijk niveau van overleg vraagt om een netwerk van mensen die op bestuurlijk niveau functioneren
en beslissingsbevoegdheid hebben binnen de eigen organisatie. Het gaat in deze bestuurlijke netwerken om
het vastleggen van beleidsdoelen, taakverdeling, financiën en randvoorwaarden. Gemeenteambtenaren, schoolbestuurders en beleidsmakers binnen de lokale sportbundelingen hebben hier een plaats in. Daarnaast kunnen
ook andere partijen een rol spelen. Zoek dan wel naar mensen die ook echt beleidsmatige invloed hebben.

Bestaande netwerken
Het is zeker aan te raden voort te bouwen op bestaande overlegstructuren en netwerken. Wellicht bestaan
er tussen of binnen de verschillende sectoren al netwerken. Bijvoorbeeld netwerken tussen lokale sportver-
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enigingen of netwerken tussen vakleerkrachten op scholen. Eventueel kunnen bestaande overlegstructuren
aangevuld worden met nieuwe samenwerkingspartners.

Denk ook aan partners in het VO en mbo!
De samenwerking tussen sportorganisaties en PO blijkt beter

Actieve samenwerking tussen het mbo en de sportsector

van de grond te komen dan de samenwerking tussen sportor-

werd slechts door 4 gemeenten gemeld, waarbij wel aangemerkt

ganisaties en VO of mbo. In een enquête die Oberon gehouden

moet worden dat niet in alle gemeenten mbo-instellingen

heeft onder gemeenten, werd door 27 van de 32 gemeenten

gevestigd zijn.

aangegeven dat PO-scholen actief samenwerken met de sportsector. Slechts 18 gemeenten meldden een actieve samenwer-

Wilt u dat jongeren meer gaan bewegen en ook blíjven bewegen,

king tussen VO-scholen en de sport.

dan is het zaak ook de samenwerking te zoeken met het VO en mbo!

Kijk niet alleen naar netwerken en overlegstructuren binnen de sector sport, maar zeker ook naar bestaande
overlegstructuren tussen gemeente en onderwijspartijen. Zijn er al structuren waarin met alle partijen goed
is samengewerkt in het kader van de Breedtesport-Impuls, BOS-projecten, de Brede School of de combinatiefuncties? Bekijk ook of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij het overleg over de Lokale Educatieve
Agenda (LEA). Dit is een overleg dat regelmatig plaatsvindt tussen schoolbesturen en gemeente. Hieronder
zou een bestuurlijk netwerk sport en bewegen kunnen functioneren.

Verwoord een gezamenlijke ambitie
Dan is het zaak de partijen bij elkaar te brengen. Het kan tijd kosten om de juiste partijen te vinden en contact met hen te leggen. Neem die tijd dan ook.
Een bijeenkomst met een of meerdere partijen kan op het gemeentehuis, maar bij elkaar komen op een van
de scholen of bij een sportorganisatie kan wellicht de ‘werksfeer’ naar voren brengen en de betrokkenheid
van de partijen versterken. Het is zaak om kritisch te kijken of er voldoende gezamenlijke belangen zijn bij de
verschillende partijen om zich duurzaam aan te sluiten bij een samenwerkingsverband. Naast gezamenlijke

In het overleg tussen gemeenten en V(S)O-scholen en Mbo-instellingen, in veel gemeenten de
Lokale Educatieve Agenda (LEA) genoemd, komen vaak de volgende onderwerpen aan bod:
n Terugdringen voortijdig schoolverlaters.
n Zorg en opvang probleemjongeren.
n Veiligheid in en om de school.
n Relatie van de school met de wijk.
n Leerlingstromen naar scholen binnen en buiten de gemeenten en de consequenties voor huisvesting.
n Specifiek voor MBO: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

De volgende punten zouden hieraan toegevoegd kunnen worden:
n Preventie en vermindering van overgewicht bij de jeugd.
n Sport inzetten als middel tegen schooluitval.
n Ontwikkeling van talent in de sport.

belangen, dienen de partijen ook de eigen doelstellingen te
herkennen. Alleen dan kan voldoende commitment en een

Zie[ TOOLS Overzicht van mogelijke samenwerkingspartners]. Hier is een invulschema opgenomen van partijen die partners kunnen zijn in de
samenwerking onderwijs en sport.

Push and pull
Bedenk welke push en pull factoren u in handen heeft. De gemeente kan bijvoorbeeld subsidies geven of
juist intrekken, accommodatie opknappen of mogelijkheden bieden om een combinatiefunctionaris aan te
trekken. De sportvereniging heeft accommodaties en een sportaanbod te bieden, en wil bijvoorbeeld graag
meer leden en meer financiële middelen. De scholen hebben dagelijks de doelgroep in huis. Zij willen bijvoorbeeld graag goede PR en goede accommodatie.
Maar denk ook aan andere partijen. Bijvoorbeeld justitie die lagere kosten heeft door dalende criminaliteit
of de jeugdhulpverlening die nieuwe behandelmethoden krijgt aangereikt. Hoe duidelijker het belang voor
een deelnemende partij kan worden aangetoond, hoe meer inzet te verwachten is.

Welke partijen wel en welke niet?
Partijen die niet in staat zijn een bijdrage te leveren, omdat ze bijvoorbeeld een te kleine achterban of onvoldoende draagvlak hebben of partijen waarvan de eigen organisatie onvoldoende op orde is, moeten geen
cruciale plek krijgen in het netwerk. Dat vertraagt te veel en is vaak demotiverend voor de andere partijen.
Bedenk wel dat partijen vanuit verschillende rollen kunnen bijdragen aan een netwerk. Bijvoorbeeld door
alleen toehoorder te zijn of alleen aan te schuiven op uitnodiging, als er relevante agendaonderwerpen zijn.

Do’s

Don’ts

n 	 Sluit aan bij bestaande netwerken en overlegstructuren.

n 	 Op bestuurlijk niveau werken met vertegenwoordigers die

n 	 Zoek naar samenwerking met partijen die naast gezamenlijke belangen, ook een gezond eigenbelang hebben.
n 	 Maak het belang voor de deelnemende partijen inzichtelijk.
n 	 Neem de tijd om partijen te vinden en contacten te leggen.

geen beleidsinvloed of mandaat hebben.
n 	 Werken met partijen die intern de zaak niet op orde hebben
of onvoldoende draagvlak hebben bij hun achterban.
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productieve bijdrage worden verwacht.

Stap 3: Maak afspraken
Agendabepaling
Op basis van de doelstelling(en) en de ambitie van het netwerk, kunnen de agendapunten worden bepaald.
Doel van de agendabepaling is duidelijkheid te creëren en thema’s op de agenda te krijgen. Daarvoor is nodig
de doelgroep waar het om gaat nauwkeurig te beschrijven, zowel wat kenmerken betreft als de geografisch
afbakening.
Formuleer te bereiken doelen zorgvuldig. Soms is het handig om doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) te formuleren. Soms zijn procesgerichte doelen geschikter of doelen die
de partijen inspireren en een gezamenlijke richting aangeven.

Verkennen
Vervolgens wordt gekeken naar mogelijkheden om de vastgestelde doelen te bereiken. Welke projecten zijn
nodig, wat zijn de financiële mogelijkheden, waar brengen we de regie van de projecten onder? Bouwen we
voort op wat er al is of zijn nieuwe structuren nodig? Ook kan het netwerk bepalen wat het zelf wil doen in de
coördinatie van de uitvoering en wat wordt uitbesteed.
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Convenant of samenwerkingsovereenkomst
Geef structuur en status aan het netwerk, door de ambities, verantwoordelijkheden en taakverdeling vast te
leggen in een convenant of samenwerkingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de afspraken voorkomt u vrijblijvendheid. Iedere participant dient een duidelijke rol, taak en verantwoordelijkheid te krijgen.

Werkplan
Stel een werkplan op. Beschrijf hierin het volledige arrangement met daarin alle type activiteiten, frequenties
en het doelgroepbereik van deze activiteiten. Wie voert welke activiteiten uit? Hoeveel jongeren uit welke
doelgroep gaan we daarmee bereiken? Welke activiteiten gaan in welke mate bijdragen aan de doelstellingen?
Heel belangrijk: maak afspraken over het meten van de resultaten
Zie [TOOLS Overzicht van mogelijke samenwerkingspartners]. Hier is een invulschema opgenomen van partijen die partners kunnen zijn
in de samenwerking onderwijs en sport.

en de effecten, het monitoren van de uitvoering en het evalueren
van de processen. Welke meetinstrumenten zetten we in? Hoe
vaak meten we? Welke gegevens verwachten we te krijgen?

Gezamenlijke ambities
Het is belangrijk dat de partners de eigen ambities herkennen in de gezamenlijke ambities. Soms blijkt daar
al financiering voor te zijn. Andersom is het ook van belang dat de gezamenlijke ambities expliciet terugkomen in de beleidsplannen van de partners. Maak hier afspraken over. Zo kunnen mensen en middelen worden vrijgemaakt. Ook in de communicatie-uitingen is het belangrijk dat iedere partij verslag doet van de
activiteiten van het netwerk.

Do’s

Don’ts

n 	 Leg samenwerkingsafspraken vast in een convenant of samenwer-

n Een netwerk bouwen rond een enkel project.

kingsovereenkomst.

n 	Blijven steken in aanbodgericht werken.

n 	 Formuleer doelen zorgvuldig.
n 	 Maak een concreet werkplan. Kwantificeer zoveel mogelijk.
n 	 Maak afspraken over het meten van de resultaten en de effecten,
het monitoren van de uitvoering en het evalueren van de processen.
n 	 Zorg ervoor dat de partijen de eigen ambities herkennen in de
ambities van het netwerk.
n 	 Zorg ervoor dat deelnemende partijen de ambities van het netwerk terug laten komen in eigen beleidsplannen.
n 	 Geef iedere partij een duidelijke taak en verantwoordelijkheid.

Stap 4: Schep randvoorwaarden voor de uitvoering
Om projecten goed te laten verlopen, zijn bepaalde randvoorwaarden nodig. Het bestuurlijk netwerk dient
ervoor te zorgen dat accommodatie, personeel, deskundigheidsbevordering, ondersteuning, informatievoorziening (website, bijeenkomsten, nieuwsbrief, locatiebezoeken) op orde is. Zijn deze zaken niet geregeld,
dan zullen de uitvoerders frustraties oplopen en gedemotiveerd raken. Sportmedewerkers zijn gewend te

Knelpunten
Bedenk met elkaar welke knelpunten er zijn en zoek
naar oplossingen om projecten en activiteiten (beter)
uitvoerbaar te maken.

Lokale belemmeringen bij het realiseren van
een structureel en dekkend sportaanbod
n Kwaliteit van begeleiding/kader.
n Afstand tot, beschikbaarheid en kwaliteit van
sportaccommodaties.
n Aansluiting sportaanbod op de wensen van de jeugd.
n Onvoldoende samenwerkende sportaanbieders.

Financiën
Financiële middelen kunnen behalve uit de sport-

n Prijs van het sportaanbod.
n Vervoer van leerlingen.

stimuleringsregelingen ook komen uit potjes van
andere sectoren zoals Wonen, Zorg en welzijn, Volksgezondheid, Jeugd en Onderwijs, Integratie en inburgering
en Stedelijke vernieuwing. Denk na over structurele financiering en zie sportstimuleringsregelingen als een
manier om een goede start te maken. Een structurele bijdrage van iedere partner is belangrijk om een aanbod
structureel te kunnen aanbieden, maar ook om de partners betrokken en initiatiefrijk te houden.

Let goed op efficiëntie. Door aan te sluiten bij bestaande struc-

zijn die taken goed uit te voeren. Werken met kansrijke partijen

turen die gericht zijn op de beoogde leeftijdscategorie en/of

kan in eerste instantie duurder lijken, maar blijkt uiteindelijk

de doelgroep, kunnen wellicht kosten worden bespaard.

toch vaak goedkoper uit te pakken.

Kies voor samenwerking met uitvoerende partijen die in staat

Locus of control
Belangrijk is zelf de controle te houden en niet een gehele nieuwe weg in te slaan als er nieuwe stimuleringsmaatregelen komen. Benut financiële regelingen om de eigen, lokale doelen te bereiken.
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werken met schaarse middelen en creatieve oplossingen te vinden, maar daar zitten grenzen aan.

Do’s

Don’ts

n 	 Denk na over belemmeringen voor de uitvoering en probeer

n 	 Het oplossen van belemmeringen in de randvoorwaarden

die tijdig op te lossen.
n 	 Zoek naast sportstimuleringsregelingen, ook naar geld uit

overlaten aan de uitvoering.
n 	 Alleen gebruik maken van tijdelijke financiering.

andere potjes.
n 	 Een eigen bijdrage van de deelnemende partijen zorgt voor
behoud van betrokkenheid en eigen initiatief.
n 	 Let op efficiëntie.
n 	Benut financiële regelingen om de eigen doelen te bereiken.

Stap 5: Zorg voor structurele samenwerking
Het oprichten van een lokaal netwerk is één. Het enthousiast, gemotiveerd en betrokken houden van het
netwerk is twee.

Zet de samenwerking op de agenda
Samenwerking tussen partijen die in veel opzichten sterk van elkaar verschillen is lastig. Dat geldt voor
iedere deelnemende partij. Maak die samenwerking tot onderwerp van gesprek en zet het iedere bijeen-
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komst als apart onderwerp op de agenda. Hoe verloopt de samenwerking? Welke knelpunten zijn er? Zijn
nieuwe samenwerkingsafspraken nodig?

Belangrijk is dat partijen elkaar aan afspraken kunnen houden. Daarom is het ook van belang dat afspraken
vastliggen. Partijen moeten elkaar kunnen aanspreken als een van hen in gebreke blijft.

Elkaar informeren
Om goed samen te werken in bestuurlijke netwerken, moeten betrokken partijen goed worden geïnformeerd.
Daarvoor is het nodig verschillen tussen de partijen te overbruggen, van elkaar te leren en optimaal gebruik
te maken van elkaars netwerk. Media als e-mail en internet kunnen dit vergemakkelijken. Als er problemen
optreden, betrek dan de verschillende partijen bij de oplossing.

Persoonlijke relaties
Investeer in uw netwerk. Besteed aandacht aan persoonlijke relaties. Dat kan de samenwerking positief
beïnvloeden en zeker op de langere termijn lonend zijn.

Successen vieren
Al snel gaat het in overleggen met veel partijen over knelpunten en dat wat niet goed gaat. Het is echter
motiverend om juist ook stil te staan bij dat wat wel goed gaat. Sta stil bij successen, want ook daarvan valt
veel te leren.

Politiek draagvlak behouden
Om structureel politieke en financiële steun te krijgen, is het belangrijk vanaf het begin aandacht te blijven
houden voor politiek draagvlak. Houd het college en de gemeenteraad op de hoogte van de voortgang en

koppel resultaten terug (zie ook [stap 6: Organiseer monitoring en evaluatie]). Geef lokale politici nu en dan
de kans te schitteren als een project positief in de media komt. Zorg ook voor positieve aandacht in de
media, door een goed communicatieplan op te stellen. Met een gezamenlijke PR-strategie richting de lokale
pers en de politiek, houd je de belangstelling vast.

Motiveer iedere betrokken partij om het project onder de aandacht te brengen. Als iedere betrokkene zich bewust is van zijn
ambassadeursfunctie, kan dat veel positieve publiciteit opleveren.

Do’s

Don’ts

n 	 Zet de onderlinge samenwerking op de agenda.

n 	 Op detailniveau met de uitvoering bemoeien.

n 	 Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van de stand

n 	 Alleen naar het functioneren van de uitvoering kijken en

van zaken en van nieuwe ontwikkelingen.

niet naar het eigen functioneren.

n 	 Investeer in uw netwerk.
n 	Besteed aandacht aan successen.
n 	Blijf constant werken aan politiek draagvlak.

Om vinger aan de pols te houden, is een constante monitoring van de uitvoering nodig en dient regelmatig
geëvalueerd te worden.

Coördinatie en afstemming
Het bestuurlijk netwerk dient op de hoogte te zijn welke projecten en initiatieven er lopen en in welke mate zij
bijdragen aan de gestelde doelen. Te veel partijen die zich bezighouden met dezelfde doelen en/of doelgroepen
kunnen elkaar in de wielen gaan rijden. De coördinatie van de verschillende projecten moet dus goed georganiseerd zijn. Het bestuurlijk netwerk dient ervoor te zorgen dat het hier regelmatig gegevens over krijgt.

Contact met de uitvoering
In de uitvoering lopen medewerkers vaak aan tegen problemen (zoals niet aanwezige randvoorwaarden) die
op uitvoerend niveau niet zijn op te lossen. Het bestuurlijke netwerk moet dit tijdig teruggekoppeld krijgen,
zodat kan worden ingegrepen. Ook hier wordt de belangrijke rol van de linking-pin tussen het beleid en de
uitvoering duidelijk.

Meten is weten
De output van projecten, de harde cijfers, zijn belangrijk. Daarmee kunt u de buitenwereld duidelijk maken
wat er is bereikt. Voor het creëren, uitbreiden of behouden van politiek draagvlak is het van essentieel belang
om feitelijke uitkomsten te kunnen terugkoppelen. Het biedt ook mogelijkheden om het rendement van de
verschillende projecten te vergelijken en inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet.
Geef vooraf heel duidelijk aan welke gegevens u wanneer verwacht. Maak afspraken over te hanteren meetinstrumenten, alleen dan is vergelijken goed mogelijk. Om effecten te kunnen meten, is een 0-meting nodig,
een duidelijk beeld van de beginsituatie. Door na de activiteiten weer te meten, worden de effecten helder.
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Stap 6: Organiseer monitoring en evaluatie

Belangrijke outputgegevens zijn bijvoorbeeld hoeveel kinderen en jongeren uit de doelgroep worden bereikt
en hoe vaak en hoe lang zij hebben deelgenomen aan de activiteiten.
Met deze outputgegevens kan worden gekeken naar de outcome: worden de geformuleerde doelen bereikt?
Sport de benoemde doelgroep inderdaad structureel meer? Zijn er meer jongeren lid geworden van een
sportverenging? Leidt het sporten tot gewichtsafname of tot minder schooluitval? Alleen als u duidelijk weet
wat welk project bijdraagt aan de gestelde doelen, kunt u beoordelen welke inzet nodig is en naar welke
stap u terug moet om de outcome te vergroten.

Evalueren
Ook de processen dienen geëvalueerd te worden, zowel tussentijds als na afloop. Op procesniveau gaat het
om hoe de processen in de uitvoering verlopen. Het gaat om zaken als: hoe verloopt de samenwerking, is er
voldoende deskundig personeel, komen de activiteiten daadwerkelijk van de grond, is er voldoende animo
voor de activiteiten, zijn de activiteiten uitdagend maar ook veilig en verantwoord? Zorg voor een terugkoppeling van de gegevens naar bestuurlijk niveau. Evaluatie op procesniveau kan verbeterpunten opleveren
die op bestuurlijk niveau kunnen worden opgepakt.
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Do’s

Don’ts

n 	 Zorg voor overzicht over wat waar gebeurt met welk doel.

n Alleen aan het einde van projecten evalueren.

n 	 Organiseer de communicatie tussen beleid en uitvoering goed.

n Of alleen het proces evalueren of alleen de resultaten.

n 	 Wees duidelijk welke cijfermatige terugkoppeling u verwacht

n 	 Pas aan het einde van het project aangeven hoe u de

van de uitvoering.
n 	 Verricht een 0-meting.
n 	 Evalueer op procesniveau ook tussentijds en zorg voor
terugkoppeling van de gegevens.

terugkoppeling wilt.
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“Zorg voor overzicht
over wat waar gebeurt
met welk doel”
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Ondersteuning
Het ondersteuningstraject :
VERENIGING SPORT en GEMEENTEN
‘Sport Lokaal Samen’ wordt uitgevoerd door Vereniging Sport
Pas toor Bruggemanlaan 33
6861 GR Oosterbeek
Tammy Baur

en Gemeenten. Het streven is om tot 2012 binnen minimaal 40
gemeenten integratie van beleid en activiteiten op het gebied
van sport, bewegen, onderwijs en eventueel ook welzijn te be-

t.baur@sportengemeenten.nl.
www.sportlokaalsamen.nl

werkstelligen, waarbij de samenwerking structureel is en het beleid bestuurlijk verankerd is bij de kernpartners.

Om dit te bevorderen kan een gemeente in de periode van nu tot 2012 ondersteuning krijgen voor het vorm-
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geven en/of versterken en structureel verankeren van een lokaal netwerk. In totaal kunnen veertig gemeenten in aanmerking komen voor deze ondersteuning. In 2010 zal een eerste tranche van 20 gemeenten van
start gaan. In 2011 een tweede tranche van 20 gemeenten.

Ondersteuning op maat
Naast de ondersteuning in de vorm van deze handreiking én de website www.sportlokaalssamen.nl kan een
gemeente ook in aanmerking komen voor ondersteuning in de vorm van uren inzet van een adviseur. Deze
adviseur ondersteunt bij het realiseren van de doelen (opzetten en/of versterken van het lokale netwerk
sport en onderwijs) en het organiseren van lokale bijeenkomsten en activiteiten. Per ondersteund netwerk is
er een budget beschikbaar, bestaande uit een ondersteuningsbudget en een werkbudget. Uiteraard is de
ondersteuning voor uw gemeente lokaal maatwerk en vraaggericht. Met het lokale beleid en situatie als uitgangspunt.

In mei en juni 2010 organiseert Vereniging Sport en Gemeenten er vier regionale informatiebijeenkomsten
voor geïnteresseerden vanuit de sport, het onderwijs en de gemeente. Daar ontvangen geïnteresseerden
uitleg over het project ‘Sport Lokaal Samen’, het ondersteuningstraject en hoe in aanmerking te komen voor
deelname.

Het project ‘Sport Lokaal Samen’ wordt uitgevoerd door Vereniging Sport en Gemeenten in samenwerking
met de KVLO, NOC*NSF, PO-Raad, de MBO-Raad en onderzoeks- en adviesbureau Oberon.

De KVLO
De KVLO is zowel vakvereniging – als vakbond. Ze behartigt het
belang van goed bewegingsonderwijs en meer in het algemeen
een stimulerend bewegingsklimaat voor alle leerlingen in het
gehele Nederlandse onderwijs. De KVLO is een informatie- en inspiratiebron die zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden
als op dat van onderwijskundige zaken een belangrijke steun is

Zinzendorflaan 9, 3703 CE Zeist
Postbus 398, 3700 AJ Zeist
Telefoon 030 - 69 208 47
info@kvlo.nl

bij de voorbereiding op en de uitoefening van het beroep.

www.kvlo.nl

Voor alle organisaties die betrokken zijn bij de voorbereiding en
uitvoering van het beleid met betrekking tot de lichamelijke opvoeding is de KVLO een organisatie die op
deskundige wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het te voeren beleid. De KVLO heeft een breed (lobby-)netwerk
in de wereld van sport en bewegen: van politiek tot schoolbestuur, van leraar tot wethouder.

Dienstverlening samenwerking sport, bewegen en onderwijs
Informatie, publicaties, lobby, opzetten en onderhouden functienetwerken, scholing, advies, praktijkondersteuning,

voorwaarden. De KVLO verenigt ruim 9000 professionals op het gebied van bewegen en onderwijs die ook op lokaal
niveau hun deskundigheid kunnen inzetten. Hiermee is de organisatiegraad hoog, rond de 85%.
n

De KVLO is dus een goed vertegenwoordiger van het werkveld sport en bewegen op school.

n

De KVLO heeft een dekkend netwerk van afdelingen. In elke afdeling zijn aanspreekpunten voor samenwerking in Sport, bewegen en onderwijs.

n De KVLO kent landelijke, regionale en lokale netwerken op thema’s Netwerken primair onderwijs, netwerken

LO als keuzevak, netwerken combinatiefunctionarissen, netwerken onderbouw VO, netwerk van sportaccentscholen, overzicht van gecertificeerde sportactieve scholen (PO en VO).
n

Organisaties die op lokaal niveau op zoek zijn naar partners in het onderwijs kunnen contact opnemen met de
beleidsmedewerkers van de KVLO. Ook staan veel gegevens over onderwijsinstellingen op de KVLO-website.

n

De KVLO behartigt belangen van individuele leden en onderhandelt over arbeidsvoorwaarden.

n

De KVLO is gespecialiseerd in huisvestingsvraagstukken mbt accommodaties voor LO en Sport. Op het gebied
van rechtspositie en aanstellingsconstructies voor combinatiefunctionarissen en duale vakleerkrachten
heeft de KVLO expertise.

n

Er is een breed pakket aan cursussen en studiedagen.

n

Leden van de KVLO zijn vakdocenten LO, maar
ook groepsleerkrachten die de leergang hebben
gevolgd, combinatiefunctionarissen en lobos’ers.

LINKS
De KVLO raadt de volgende websites aan voor meer informatie:

n 	 www.kvlo.nl
Site van de vereniging met informatie en links.

n 	 www.schoolensport.nl
Informatie over schoolsporttoernooien

n 	 Via www.kvlo.nl naar de sites van de KVLO-afdelingen
Informatie over bereikbaarheid en activiteiten van de afdelingen.
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ontwikkelen instrumenten, belangenbehartiging, ondersteuning individuele rechtspositie, onderhandelaar arbeids-

de mbo raad
Brancheorganisatie
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle zeventig onderwijsinstellingen
Houttuinlaan 6

in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeen-

3447 GM Woerden

schappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten

Telefoon 0348 - 75 35 00
info@mboraad.nl

aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen

www.mboraad.nl

met deze belangenbehartiging.

Dienstverlening samenwerking sport, bewegen en onderwijs
Subsidietraject mbo-scholen | Alle mbo-scholen kunnen vanuit het beleidskader sport, bewegen en onderwijs
subsidie aanvragen om bewegen en gezondheid binnen de school te stimuleren. Vraag daarvoor het ‘masterplan bewegen en sport mbo versie 2010’ aan. Voor aanvragen: MBO-Raad; Jan Faber, j.faber@mboraad.nl
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Thematische ondersteuning voor mbo schoolprogramma’s
Thema: Gezonde school | De handreiking ‘Gezonde school’ van het centrum Gezond Leven/NIGZ is de basis
om alle aspecten die binnen de school te maken hebben met gezondheid van studenten en medewerkers in
te voeren. Themaleider; Bart van den Bosch, bbosch@deltion.nl

Thema: Leefstijl en testen | Vanuit het onderwijsthema Vitaal burgerschap is de leefstijltest www.testjeleefstijl.nu
opgezet. Door deze leefstijltest in te zetten en te koppelen aan het beweegprogramma voor de studenten kan
deze kerntaak volledig en goed afgesloten worden. Themaleider; Bart van den Bosch, bbosch@deltion.nl

Thema: voorkomen Voortijdig School Verlaten (VSV) | Een passend aanbod voor bewegen en sport kan een
rol spelen bij het voorkomen van schooluitval. Als apart programma voor studenten die extra aandacht nodig
hebben en/of als basis voor een goed schoolklimaat.Themaleider; Robby Aldenkamp, rob.aldenkamp@nisb.nl

Thema: Schoolsport | Het in de school halen van de sportvereniging, aansluiten bij het lokale sportaanbod
en dat door de (buur) verenigingen binnen de school laten uitvoeren: de school als dependance van de club.
Themaleider; Jorg Radstake, Jorg.Radstake@noc-nsf.nl

Thema: Schoolkader | In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid van de school geven we alle studenten
de kans om in een veelheid van sporten trainer, coach of scheidsrechter te worden. Themaleider; Ineke
Dijkstra, iened@xs4all.nl

Thema: Topsport | Voor wie en op welke manier kunnen we de beste begeleiding geven aan de geïndiceerde
topsporter en de (lokale) talenten? Wat voor mogelijkheden liggen er binnen de wetgeving en binnen de
scholen? Themaleider; Rudmer Heerema, rj.heerema@telfort.nl

Thema: Interne Organisatie | Wat is het beste model voor mijn school? Meer centraal, meer decentraal. Wie
stuurt aan en wie gaat dat betalen? Bij dit thema komen deze vragen uitgebreid aan bod en leveren ze via
maatwerk een advies op. Themaleider; Hans van Egdom, vanegdomconsultancy@kpnmail.nl

Thema: Bedrijfssport / BRAVO voor medewerkers | Niet alleen de studenten, ook de medewerkers binnen de
roc’s kunnen aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit het HRM-beleid van de school om een vitaal
burger te worden. Hoe dat het beste kan wordt in dit thema toegelicht. Themaleider; Pieter Iedema, Pieter.
Iedema@nisb.nl
LINKS

Opleiding voor Sportcoördinator | Na toekenning
van de subsidie stelt de school een sportcoördi-

MBO Raad raadt de volgende websites aan voor meer informatie:

n 	 Platform sport, bewegen en onderwijs
www.sportbewegenenonderwijs.nl

nator aangesteld worden. Deze middenmanager

Dit wordt dé site voor bewegen en sport binnen het mbo. Hier
vinden alle mbo-scholen informatie over de diverse thema’s.

is de spin in het web. Om hem op deze functie nog

Op dit moment is er op de website van de MBO Raad minimale

beter toe te rusten is een opleiding tot sportco-

informatie beschikbaar (thema’s), aan een eigen website wordt
op dit moment gewerkt.

die diverse theoretische en uitvoerende thema’s

n 	 www.testjeleefstijl.nu

aan bod laat komen. Uitgevoerd door: Manage to

Dit is een leefstijltest, te koppelen aan het beweegschema van
de studenten.

Manage en Van Egdom Consultancy

NISB
NISB is het Nederlands kennis- en innovatie instituut dat aanzet
tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid
te bevorderen. Met tal van partners wordt gewerkt aan het ontwikkelen van effectieve en doelmatige interventies en het imTelefoon: 0318 - 490 900

plementeren daarvan. NISB concentreert zich op doelgroepen

Fax: 0318 - 490 995

die niet of nauwelijks actief zijn. Groepen die achterblijven zijn

info@nisb.nl

met name leerlingen uit het VMBO, chronisch zieken, 55-plussers

www.nisb.nl

en werknemers in een aantal specifieke branches.
Ook de komende jaren blijft het noodzakelijk om de aandacht op deze groepen te richten. De NISB programma’s
Jeugd, Werknemers, Chronische Zieken en Ouderen richten zich meerjarig op deze specifieke groepen.

Met projecten wordt flexibel ingespeeld op nieuwe situaties terwijl goede praktijken duurzaam geborgd
worden. In de komende jaren wil NISB laten zien dat door bewegen en sport iedereen, van 0 tot 90, beter kan
meedoen en gezonder blijft. Sport en bewegen is van belang voor individuele burgers én voor een sterke en
sociale samenleving. De missie van NISB wordt breed gedragen en is het meer dan waard om de schouders
onder te zetten.

Met het werken in netwerken heeft NISB inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Hieronder staat het ondersteuningsaanbod vermeld, geordend naar invalshoek.
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ördinator ontwikkeld. Een maatwerkopleiding

Dienstverlening samenwerking sport, bewegen en onderwijs
Specifiek over werken in netwerken:

Cursus Netwerken In Beweging
Een netwerk laat zich niet aansturen als een organisatie. Vaak ontbreken in het begin concrete afspraken
waaraan netwerkdeelnemers zich moeten houden als het even lastig wordt. En als mensen zich niet meer
herkennen in de activiteiten van hun netwerk, haken ze af. Werken met netwerken vraagt dus om een nieuwe generatie van gereedschappen. Niet de S.M.A.R.T. geformuleerde doelstelling is het vertrekpunt, maar de ambitie
van de mensen in het netwerk. Waar zit hun energie? Hoe kun je die energie met elkaar verbinden? Wanneer
moet je afspraken maken? En hoe is dat anders dan in een projectorganisatie? Hoe veroorzaakt het netwerk
vervolgens een beweging in de buitenwereld zodat de netwerkdeelnemers hun ambitie kunnen waarmaken?
Deze cursus biedt handvatten, inzichten en concrete tools om effectief met netwerken aan de slag te gaan.
De ontwikkelde instrumenten helpen om andere partijen te enthousiasmeren en geven de coördinator een
taal om hierover met anderen te praten.
Doelgroep: De cursus is bestemd voor netwerkbegeleiders: mensen met een actieve rol in netwerken, als ini-
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tiatiefnemer of trekker, of als professioneel begeleider. Mensen die meer willen weten over hun rol als begeleider in het netwerk en die zich daarin willen professionaliseren.

Advies en ondersteuning
Professionele begeleiders van NISB kunnen in gemeenten de netwerkMeer informatie over deze en mogelijk
andere relevante producten en diensten
vindt u op onze website www.nisb.nl

vorming ondersteunen. Met de deskundigheid over netwerkontwikkeling op zak kan een professioneel netwerkbegeleider onafhan-

of in onze webshop op de site.

kelijk als vrije actor in lokale netwerken een rol spelen. Natuurlijk

Contactpersoon: Marion Herens

dienen er op maat afspraken gemaakt te worden op basis van

Marion.herens@nisb.nl / Tel 0318 – 490 900

wensen en behoeften die in de betreffende situatie gelden.
Doelgroep: lokale netwerken in Sport, Bewegen en Onderwijs

Voor ambtenaren en wethouders van gemeenten:
NISB heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die gemeenten ondersteunen in hun (interactieve) beleidsvorming. Meer informatie vindt u op http://www.nisb.nl/kennisplein/instrumenten/gemeentelijk-beleid.html

Menukaart Sport en Bewegen:
is een online hulpmiddel voor beleidsontwikkelaars van gemeenten en provincies bij het formuleren van nieuw
sport- en beweegbeleid. Het bevat informatie over beleidsthema’s en (mogelijke) doelstellingen binnen sporten beweegbeleid.

Beleidswijzer Sport en Bewegen:
is een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor beleidsontwikkelaars van gemeenten en
provincies voor het opstellen van sport- en beweegbeleid.

Bundelen van Belangen:
De positie van lokale sportbundelingen is de laatste jaren om verschillende redenen onder druk komen te staan. Niet het individuele,
maar het collectieve belang staat daarbij centraal. Bundeling van
belangen en krachten is het vertrekpunt voor een verkenning van
motieven en de wijze waarop deze belangen het beste gediend

Meer informatie over deze en mogelijk
andere relevante producten en diensten
vindt u op onze website www.nisb.nl
of in onze webshop op de site.

Contactpersoon: Jeroen Hoyng
Jeroen.hoyng@nisb.nl / Tel 0318 – 490 900

kunnen worden. Nut, noodzaak, zin en onzin van plaatselijke overlegstructuren worden afgewogen aan de hand van een aantal essentiële vragen.

Voor besturen, schoolleiders en (vak)leerkrachten in het onderwijs:
Ook op het gebied van sport en bewegen in en rondom het onderwijs heeft NISB veel expertise opgebouwd.

De Leidraad Sport en Bewegen
De Leidraad is opgezet voor mensen die werken met leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het

ideeën, instrumenten en verschillende vormen van aanpak te verzamelen op een website ontstaat de mogelijkheid tot kennisoverdracht. Inzichten en ervaringen die binnen (lokale) projecten zijn verworven komen
breder beschikbaar.

Beleidsvisie School & Sport: Beleidsdocument
ontwikkeld door de regiepartners KVLO, LC Instituut voor lokale sport en recreatie, NOC*NSF en NISB/Jeugd
in Beweging. Centraal staat intensivering van samenwerking tussen de sectoren sport, onderwijs en lokale
overheid. Beweegmanagement en de instrumenten Beweegmanagement - de aanpak, Beweegnorm en Sporten Beweeg Omgevingsscan zijn belangrijke peilers.
Meer informatie over deze en mogelijk

Breed in beweging

andere relevante producten en diensten
vindt u op onze website www.nisb.nl

In deze brochure maakt u kennis met de sportieve kansen en mogelijkheden voor brede scholen. Het maakt niet uit of u net wilt beginnen met een sport- en beweegaanbod, of dat u het aanbod wilt

of in onze webshop op de site.

NISB heeft meerdere adviseurs die zich
met sport en bewegen in en rondom het

uitbreiden of verbeteren. De brochure laat door praktijkverhalen

onderwijs bezighouden. Mocht u vragen

zien hoe de brede school sportief of sportiever kan worden. Een

Lotte Jansen. Zij zal zorgen dat uw vraag

inspiratiebron voor uw eigen situatie om ook breed te bewegen!

hebben dan kunt u contact opnemen met

bij de juiste adviseur terecht komt.
Lotte.jansen@nisb.nl / Tel 0318 – 490 900

Voor besturen en professionals in de sport
Meedoen Alle Jeugd door Sport:
Doel van Meedoen is zoveel mogelijk inactieve jongeren naar de sportverenigingen toe te leiden en ze zodoende te stimuleren meer te gaan sporten en bewegen. Meedoen wil de sportdeelname van inactieve jeugd
stimuleren (bijv uit achterstandswijken) en sportverenigingen stimuleren tot en ondersteunen bij het inzet-

47
Lokale Net werkvorming Spor t, B ew eg e n e n O nd e rwij s

doel is om deze mensen te steunen bij hun streven naar meer sport en beweging op, en rond de school. Door

Meer informatie over deze en mogelijk
andere relevante producten en diensten
vindt u op onze website www.nisb.nl
of in onze webshop op de site.

ten van sport voor integratie, preventief jeugdbeleid en in de
jeugdzorg. Negen sportbonden en elf gemeenten zijn in 2006-2007
begonnen met de uitvoering van Meedoen. Samen ondersteunen
zij ruim vijfhonderd verenigingen. Veel van deze clubs organise-

Contactpersoon: Willie Westerhof
willie.westerhof@nisb.nl / Tel 0318 – 490 900

ren sportactiviteiten in de kwetsbare wijken waar veel kinderen
en jongeren uit de doelgroep wonen en naar school gaan.

Het succes van Meedoen is te danken aan de opgebouwde samenwerking tussen sportbond, gemeente en
vereniging. Hierbij vormt het onderwijs een belangrijke toeleverancier van leerlingen.

LINKS
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen raadt de volgende websites aan voor meer informatie:

n 	 www.bosimpuls.nl: Site over de Bosimpuls, waarin samenwerken een centrale rol speelt.
n 	 www.combinatiefuncties.nl: Alle informatie en achtergronden over combinatiefuncties.
n 	 www.meedoenallejeugddoorsport.nl: Projectsite van Meedoen Alle Jeugd door Sport.
n 	 www.nasb.nl: Informatie over het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.
n 	 www.sportenonderwijs.nl: Jeugd, sport en onderwijs thema’s van NISB
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NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
(NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties
vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in
totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. NOC*NSF is voor
Bezoekadres

de sportbranche het expertisecentrum van Nederland en verbindt

Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem
Telefoon 026 – 483 44 00

en inspireert met de kracht van sport. Voor gemeenten is NOC*NSF
met sportexpertise en toegang tot netwerken een partner in het

Postadres
Postbus 302, 6800 AH ARNHEM

1

verstreken van de sport. Vanuit NOC*NSF zijn er een aantal pro-

info@noc-nsf.nl

jecten die een bijdrage (kunnen) leveren aan de lokale netwerk-

www.nocnsf.nl

vorming tussen scholen, gemeenten en verenigingen.

Sportaanbod voor onderwijs

NOC*NSF en 17 (*) sportbonden werken gedurende 3 jaar aan het equiperen en positioneren van 1500 schoolactieve verenigingen tot volwaardige samenwerkingspartners in de lokale omgeving van sport en onderwijs.
Het project biedt in afstemming met de deelnemende sportbonden gemeentes toegang tot de schoolactieve
verenigingen.

Deelnemende sportbonden zijn:
KNVB, KNLTB, KNHB, KNHS, KNSB, KNZB, Nevobo, Atletiekunie, JBN, Watersportverbond, KNKV, NHV, SBN, NTTB,

KNKF, KNRB, Nefub. Projectleider Sportaanbod voor onderwijs: Jorg Radstake, jorg.radstake@noc-nsf.nl,
telefoon 06 – 10 28 55 04

2

Combinatiefuncties

NOC*NSF en de sportbonden spannen zich in voor een succesvolle implementatie van combinatiefuncties
op lokaal niveau. NOC*NSF en de sportbonden vervullen een adviserende rol voor gemeenten en bieden langs
deze weg toegang tot het lokale sportnetwerk. Daarnaast draagt ook de gezamenlijke ondersteuningsorganisatie namens de sport bij aan lokale netwerkvorming door sporttakoverstijgende contacten met sportverenigingen en overige betrokken partners. Projectleider: Roland Rijshouwer, roland.rijshouwer@noc-nsf.nl,
telefoon 06 – 25 09 06 16.

3

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

In het programmam Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden wordt uitgetest welk aangepast

LINKS
NOC*NSF raadt de volgende websites aan voor meer informatie:

sportaanbod perspectief biedt om te voldoen

consument. In een aantal van deze proeftuinen
wordt ook ervaring opgedaan in de samenwerking
tussen sport en onderwijs. Succesvolle voorbeelden uit deze proeftuinen dienen ter inspiratie om
lokaal vernieuwing in sportaanbod te realiseren.
Meer info: www.nocnsfl.nl/proeftuinen,

n 	 www.nocnsf.nl/combinatiefuncties
De inzet van combinatiefunctionarissen biedt grote kansen
voor de versterking en professionalisering van sportverenigingen. Vanuit deze meerwaarde spannen NOC*NSF en de sportbonden zich maximaal in om voor een succesvolle implementatie van de Impuls bij verenigingen op het lokale niveau. Hier
vindt u informatie.

n 	 www.nocnsf.nl/proeftuinen
Informatie over het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden.

Hanne.daanen@noc-nsf.nl,
Hein.veerman@noc-nsf.nl

De PO-Raad
De PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.
De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van
de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie

Varrolaan 60, 3564 BW Utrecht

grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen

Telefoon 030 – 31 009 33
info@poraad.nl

van het onderwijsbeleid.

www.poraad.nl

De PO-Raad hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
+De

leerling ten goede. De toets voor succes in het primair onderwijs is of het talent van de leerling maximaal

wordt ontplooid. Onderwijs opent vensters en vormt leerlingen tot wereldburgers.
n

De waarde van gemeenschappelijkheid. Eenheid in de sector levert toegevoegde waarde op voor de samen-

leving. Dat kan alleen als eenheid wordt verstaan als een eenheid in verscheidenheid.
n

Maatschappelijke

verantwoordelijkheid. Scholen en hun bestuur vullen zelf de maatschappelijke verant-
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aan de veranderende vraag van de kritische sport-

woordelijkheid van de sector in. Daar hoort ook bij het afleggen van rekenschap over het resultaat.
n

Verbinding. Scholen verbinden zich met elkaar en met de samenleving. Het gaat om het bouwen van bruggen.

Dienstverlening samenwerking sport, bewegen en onderwijs
De PO-Raad vertegenwoordigt het primair onderwijs in het platform sport, bewegen en onderwijs.
De PO-Raad biedt geen individuele dienstverlening aan haar leden. Wel doet de PO-Raad aan collectieve informatievoorziening middels haar website en de digitale nieuwsbrief.

De vo-Raad
De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600
scholen in het voortgezet onderwijs. Als sectororganisatie richt
de VO-raad zich op de kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van
het voortgezet onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties
Bezoekadres
Kantoorgebouw ‘Jacobsweerd’
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over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

St. Jacobsstraat 430-440
3511 BT Utrecht

De VO-raad zorgt voor verbinding ín de sector, tússen de scholen en

Postadres

mét de samenleving door het creëren van voorwaarden voor goed

Postbus 8282, 3503 RG Utrecht

onderwijs en het zichtbaar maken van onderwijsresultaten.

Telefoon 030 - 232 4800,
info@vo-raad.nl of www.vo-raad.nl.

“Tips en dilemma’s
waarmee (mogelijk)
ook in andere lokale
situaties rekening kan
worden gehouden”
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Good Practices
U vindt hier zes goede voorbeelden of ‘good practices’

Bellingwedde:

van lokale netwerkvorming rondom sport, bewegen

Huis voor de Sport Groningen

en onderwijs uit het hele land. Er komt een verza-

en het Dollard College

meling van verschillende typen gemeenten en samen-
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werkingsverbanden aan bod. Om zoveel mogelijk

Situatieschets

verschillende invalshoeken te belichten, is in elk

Huis voor de Sport Groningen, voortgekomen uit de

van de zes gemeenten een groepsgesprek gevoerd

provinciale Sportraad, speelt een centrale rol in het

met verschillende functionarissen die bij deze lokale

Sportbeleid in de provincie Groningen. Huis voor de

netwerkvorming betrokken zijn. Zo is er gesproken

Sport initieert sport- en beweegprojecten in vrijwel

met beleidsambtenaren van de gemeenten, leer-

alle gemeenten. In elk van deze gemeenten is vanuit

krachten en coördinatoren uit het onderwijs (VO

Huis voor de Sport een sportconsulent aangesteld, die

en Mbo), enkele verenigingsmanagers uit de sport,

de link vormt tussen sport, onderwijs en de gemeente.

medewerkers van lokale sportservicebureaus en

Deze centrale coördinatiefunctie in de gemeente

provinciale sportraden en combinatiefunctionaris-

zorgt ervoor dat de verschillende projecten niet langs

sen. Op basis van deze gesprekken zijn korte situatie-

elkaar heen werken, maar elkaar juist versterken.

beschrijvingen opgesteld. Daarbij staan tips en

De sportconsulent heeft een belangrijke rol in het

dilemma’s genoemd, waarmee (mogelijk) ook in

werven van middelen voor toekomstige projecten:

andere lokale situaties rekening kan worden ge-

hij houdt in de gaten welke landelijke subsidierege-

houden. Op de website www.sportlokaalsamen.nl

lingen er zijn en wat die voor de gemeente kunnen

kunt u de uitgebreide gespreksverslagen down-

betekenen en hij stimuleert en ondersteunt de ge-

loaden.

meente bij het verwerven van de subsidies. Huis voor
de Sport Groningen levert directe ondersteuning
aan de sportverenigingen in de provincie. Het Sport
Technisch Kader (STK, onderdeel van HvdS) heeft
trainers van sportverenigingen in dienst, waardoor
verenigingen zelf geen administratieve lasten hebben. Ook in Bellingwedde is een sportconsulent werkzaam. Deze initieert en coördineert lokale projecten
en participeert in de projecten op het Dollard College
in Bellingwolde.

Het Dollard College
Op het Dollard College staat sport, bewegen en gezondheid hoog op de agenda. Aanleiding is dat uit
cijfers van de GGD blijkt dat de school slecht scoort
op het gebied van gezondheid (overgewicht, bewe-

gingsarmoede). Het Dollard College voert daarom

Om de deelname van leerlingen aan sportactivi-

actief beleid op dit punt (gezonde schoolkantine en

teiten te verhogen, moet het aanbod uitdagend

uiteenlopende activiteiten). Daarvoor worden midde-

en vernieuwend zijn. Dat vraagt echter om gespeci-

len uit de bestaande stimuleringsregelingen ingezet:

aliseerde docenten en kost meer geld.

BOS-Impuls en NASB. Ook investeert de school zelf,
vooral in de vorm van menskracht.

Tips

De GGD is sterk bij de aanpak betrokken. Aan het
begin van het traject doen alle leerlingen een fittest

Speel als gemeente een stimulerende rol en zorg

en worden persoonlijke gesprekken gevoerd. Elke

voor goede samenwerking tussen de beleidsvelden

leerling houdt een portfolio bij met lesmateriaal en

sport en onderwijs.

persoonlijke vorderingen. Aan het eind volgt weer
een fittest.

Geef bij het starten van een initiatief op school,
als schoolbestuur ook echt prioriteit aan sport en

De aanpak bestaat in grote lijnen uit drie componenten:
Gezondheid (voeding): geïntegreerd lesplan over

gezondheid en voeding. Dit is verweven in regu-

Zorg voor een linking-pin, een coördinator die de

liere lessen, zoals verzorging, biologie, Nederlands,

schakel vormt tussen beleid en praktijk.

wiskunde en gymnastiek.
n

Ouderbetrokkenheid:

in de gevallen waarin dat

Werk samen met de GGD als het gaat om het signa-

nodig wordt geacht, neemt de GGD contact op

leren van problemen bij individuele leerlingen en

met de ouders. Daarnaast wordt er een speciale

bij het contact opnemen met de ouders.

ouderinformatieavond georganiseerd rondom

n

het thema sport en gezondheid.

Maak gebruik van een krachtige coördinerende lo-

Bewegen: de vrijdagmiddagen zijn vrijgeroosterd.

kale of provinciale organisatie die de sportverenigin-

Dan vindt er een naschools sportaanbod plaats,

gen kan ondersteunen op het gebied van personeel.

uitgevoerd door een vakdocent en geregeld ook in
samenwerking met aanbieders. Daarnaast wordt

Integreer op school sport, bewegen en gezond-

er aandacht geschonken aan het thema sport

heid in het reguliere programma, zodat het niet

en bewegen via de maatschappelijke stage.

vrijblijvend is.

Maak gebruik van stagiairs bij sport- en bewegings-

Dilemma’s

activiteiten.

Er zijn enthousiaste mensen nodig om projecten
van de grond te krijgen. Het gevaar is dat als er een

Maak gebruik van combinatiefuncties.

van deze mensen uitvalt, het project spaak loopt.

Veel geld komt binnen door tijdelijke stimulerings-

	Links

regelingen, waardoor veel in gang kan worden ge-

www.huisvoordesportgroningen.nl

zet. De continuïteit is daarbij echter niet geborgd.

www.dollardcollege.nl
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n

bewegen.

Groningen:
De gemeente, het Röling College en

Plannen voor Sport- en scholenknooppunt

plannen voor knooppunt Kardinge

Vlakbij sportknooppunt Kardinge wordt in de komende jaren ook een scholenknooppunt aangelegd.

Situatieschets

De bedoeling is dat alle vmbo-bovenbouwlocaties

In het kader van de BOS-impuls, zijn tussen 2006 en

vanaf 2012 gevestigd zijn op deze plek. Omdat be-

2008 in negen wijken in Groningen Bslim-projecten

wegingsarmoede vooral in de bovenbouw van het

gestart. Deze worden uitgevoerd door Huis voor de

vmbo een probleem is, vormen de leerlingen van

Sport Groningen, het jongerenwerk (MJD), scholen

deze scholen een belangrijke doelgroep voor sport-

en schoolbesturen en richten zich met name op het

stimuleringsprojecten. De nabijheid van sportknoop-

primair onderwijs. In de toekomst is het plan ook

punt Kardinge biedt unieke kansen voor het leggen

het VO (vooral vmbo) hierbij te betrekken.

van structurele verbindingen tussen school en sport.
Er zijn uitstekende randvoorwaarden aanwezig. Het
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In het kader van Bslim, het project van de gemeen-

Sportcentrum Kardinge biedt een uitgebreid scala

te Groningen dat zich inzet voor een gezonde leefstijl

aan sportmogelijkheden en kwalitatief hoogstaan-

voor iedereen, maar van kinderen en jongeren in

de accommodaties: klimmen, schaatsen, zwemmen,

het bijzonder, is de afgelopen jaren een effectieve

skaten/skeeleren, squash, tennis en vele andere zaal-

structuur opgezet. In alle negen wijken is een breed

en veldsporten.

dagelijks sportaanbod voor de jeugd beschikbaar.
De financiering vanuit de BOS-impuls gaat nog door

Vmbo-scholen zullen allemaal op steenworp afstand

tot en met 2010. Daarna komen er nieuwe middelen,

van dit centrum zijn gevestigd. Ook zijn er goede

vanuit de regelingen combinatiefuncties en NASB.

opleidingen rondom sport en bewegen in de ge-

Het is nog onzeker of deze middelen kunnen wor-

meente aanwezig, zowel op mbo- als op hbo-niveau

den ingezet voor de instandhouding van de huidige

en ook universitair (bewegingswetenschappen). Dit

Bslim-aanpak.

betekent dat er in de buurt voldoende professioneel
kader wordt opgeleid en het biedt daarnaast volop

Röling College

mogelijkheden tot het inzetten van stagiairs voor

Het Röling College (onderdeel van het Belcampo

de uitvoering van het sportaanbod. Huis voor de

College) is een LOOT-school en daardoor is er al rela-

Sport Groningen heeft plannen ontwikkeld om hier

tief veel aandacht voor sport. De school is echter

dan ook de samenwerking tussen school en sport,

niet sterk op breedtesport gericht. In het kader van

structureel vorm te geven. Gezien de aanwezige

het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) wor-

randvoorwaarden lijkt het leggen van deze verbinding

den incidenteel sportactiviteiten georganiseerd.

nog slechts een kleine stap. Toch is nog onduidelijk
of er genoeg financiële middelen zijn om de plannen

De school ligt vlakbij sportknooppunt Kardinge,
een groot sportcomplex met een zeer uitgebreid
sportaanbod. Daarnaast zijn er goede contacten met
ROC Alfa College die ook stagiairs levert vanuit de
mbo-opleiding Sport & Bewegen.

te kunnen realiseren.

Dilemma’s

Tips
Profiteer van de grote animo onder leerlingen om

Veel geld komt binnen door tijdelijke stimulerings-

deel te nemen aan tussen- en naschoolse sportieve

regelingen, waardoor veel in gang kan worden ge-

activiteiten door te zorgen voor een structureel

zet. De continuïteit is daarbij echter niet geborgd.

aanbod.

	
Beleidsambtenaren zijn weliswaar voorstander

Goede samenwerking tussen de afdelingen sport en

van het plan om een sport- en scholenknooppunt

onderwijs van de gemeente werkt zeer bevorderlijk.

te ontwikkelen, maar krijgen de opdracht om visies
Zet de combinatiefunctionaris in als ondersteuner

nig geld kosten.

bij sportverenigingen. Dit is een mooie kans om de

	

verenigingen te versterken. Begin eventueel bij een

Sportverenigingen richten zich op de eigen activi-

beperkt aantal verenigingen, de vraag van andere

teiten en werken veelal met vrijwilligers. Daardoor

verenigingen gaat dan wel komen.

is het lastig een gezamenlijke lobby op te zetten
om sport en bewegen hoog op de prioriteitenlijst

Gebruik goed werkende structuren die ontstaan

van de gemeente te krijgen.

zijn in het verleden bij andere sport- en bewegenprojecten. Breid ze verder uit of gebruik de structuur

Voor het tot stand brengen en in stand houden

als voorbeeld voor het opzetten van nieuwe struc-

van een sterkere connectie tussen onderwijs en

turen rondom bijvoorbeeld het VO.

sport is het nodig dat verenigingen versterkt worden
met een professioneel kader voor meerdere ver-

Zorg voor een kwalitatief goed en structureel na-

enigingen samen. Een combinatiefunctie biedt

schools sportaanbod. Dit is een vorm van zinvolle

hiervoor goede mogelijkheden. Wel is het lastig

vrijetijdsbesteding die in meerdere opzichten maat-

deze functie in te vullen omdat deze te maken

schappelijk nuttig is.

krijgt met vele verenigingen die onderling sterk
van elkaar verschillen en met elkaar concurreren.

Gebruik maatschappelijke stages voor VO-leerlingen
om leerlingen in te zetten als vrijwilliger. Zo verhoog

Schoolbesturen staan positief tegenover samen-

je de participatie van deze jongeren en kan nieuw,

werking school en sport, maar zien het niet als

jong kader voor de verenigingen worden opgeleid.

hun ‘core business’. Om de ambitieuze plannen te
realiseren, is het wel nodig dat zij zich committeren en hun bijdrage leveren in de vorm van perso-

	Links

nele inzet en een bijdrage in de kosten.

www.huisvoordesportgroningen.nl
www.bslim.nl
www.belcampo.nl
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te ontwikkelen en plannen op te stellen die wei-

Hoogeveen:
Sport Drenthe

Situatieschets
De Stichting Welzijnswerk heeft in de afgelopen jaren
in het kader van de BOS-impuls een aantal succesvolle sport- en beweegprojecten uitgevoerd in een
aantal achterstandswijken in Hoogeveen. De BOS-
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Impuls bouwde voort op de successen van de

natie van sport, onderwijs en overige voorzieningen

Breedtesport Impuls. Het lukt goed om kinderen op

gevestigd zijn. Het park biedt (ook nu al) een groot

buurtniveau te binden aan activiteiten. Verschillende

scala aan faciliteiten voor sport en recreatie. Er zijn

positieve effecten wanneer het gaat om de sfeer in

verschillende sportverenigingen gevestigd en daar-

de wijk en zelfs criminaliteit zijn waargenomen.

naast een clustering van andere partijen, zoals een

Belangrijk winstpunt van dit project is dat er op

VO-school (RSG Wolfsbos), kinderopvang, topsporthal,

buurtniveau netwerken zijn opgebouwd tussen

en fysiotherapie. In de komende jaren wordt vlak

scholen, verenigingen en welzijn, waarop in de toe-

naast dit complex de nieuwbouw gerealiseerd van

komst kan worden voortgebouwd. Als de subsidie

een tweede VO-school (Roelof van Echten College).

in het kader van BOS afloopt, zullen er middelen be-

Er bestaat al samenwerking tussen VO en de sport-

schikbaar komen uit de regelingen NASB en combi-

verenigingen op Bentinckspark. De bedoeling is dat

natiefuncties. Deze middelen zullen gedeeltelijk

het VO in de toekomst nog meer gebruik gaat maken

worden ingezet voor het in stand houden van de

van de aanwezige sportfaciliteiten en nauwer gaat

bestaande BOS-structuren.

samenwerken met de verenigingen.

Daarnaast is de bedoeling om deze aanpak ook in
andere wijken uit te rollen. De gemeente gaat ook van

Combinatiefunctionaris

de regeling voor combinatiefuncties gebruik maken,

Er is een combinatiefunctionaris aangesteld die werkt

minimaal tot 2013. De gemeente moet hier flink

bij een sportvereniging en bij een VO-school. De

aan meebetalen, maar is hiertoe bereid gezien de

combinatiefunctionaris functioneert als het bind-

successen die geboekt zijn binnen de BOS-projecten.

middel tussen trainers en scholen. Zowel binnen de

Die hebben versterkte verbindingen tussen onder-

sportvereniging als op de school is vooral behoefte

wijs en sport opgeleverd.

aan ondersteuning op uitvoerend niveau.

Bentinckspark

Toekomstig model

Het Bentinckspark is in ontwikkeling in Hoogeveen.

Er wordt in 2010 begonnen met aanstellen van meer-

Op dit moment is het Bentinckspark een groot sport-

dere combinatiefuncties. Sport Drenthe wordt de

complex, centraal in Hoogeveen, met veelal verouder-

werkgever van deze pool van combinatiefunctiona-

de faciliteiten. Deze worden de komende jaren in

rissen. De gemeente zorgt voor inhoudelijke aanstu-

fases vernieuwd. De ambitie is om een modern en

ring. De combinatiefunctionarissen worden immers

bruisend complex te realiseren, waarin een combi-

geacht om gemeentelijke doelstellingen te realiseren.

Sport Drenthe heeft de rol van uitvoeringsorgani-

relatief ‘alleen’ functioneert, zonder directe aan-

satie, maar maakt ook deel uit van de stuurgroep

sturing, rugdekking en feedback. Ook kan de com-

en is betrokken bij de planvorming (dus heeft deels

bifunctionaris een ‘pettenprobleem’ hebben. Het

ook een adviserende functie). Omdat de middelen niet

is niet altijd voor iedereen duidelijk welke belan-

worden gegarandeerd na 2013 en het college de ef-

gen hij voor ogen heeft.

fecten wil evalueren, kan de gemeente de combinatiefunctionarissen geen vaste aanstelling geven.

Voor scholen en verenigingen is het soms moeilijk

een financiële bijdrage te leveren. Dat is echter

De aansturing vanuit de gemeente zal verlopen via

wel belangrijk, niet alleen om de begroting te die-

één van de combinatiefunctionarissen, die bij de

nen, maar ook strategisch is het van belang om

gemeente werkzaam zal zijn als coördinator. Deze

de partijen betrokken te houden.

is verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieVoor samenwerking tussen VO en de sportvere-

binatiefunctionarissen en het opstellen van een

nigingen is veel politiek draagvlak. Die samen-

jaarlijks actieprogramma. Deze coördinator heeft

werking is echter niet altijd vanzelfsprekend. De

het overzicht over het gehele veld en vormt (ook op

verenigingen hebben geen gemeenschappelijk

bestuurlijk niveau) de verbinding tussen de verschil-

aanspreekpunt en zijn op zichzelf staande orga-

lende sectoren.

nisaties. Een goede ingang vinden is daardoor niet
eenvoudig.

De aanstelling van de overige combinatiefunctionarissen zal zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg

Verenigingen zien niet altijd veel voordeel in samen-

met betrokken partners in het werkveld waarvan

werking met het VO, omdat zij de ervaring heb-

sport en onderwijs de voornaamste zijn. Men wil in

ben dat leerlingen in die leeftijdscategorie door-

de toekomst voorzien in een volledig dagarrange-

gaans alweer snel afhaken (ze krijgen andere

ment voor leerlingen, waarbij aansluitend aan school-

interesses of trekken weg i.v.m. een studie in een

tijd gesport wordt.

andere stad).

Zeker voor de deelname van leerlingen die van ver
komen, is dit van belang. Probleem hierbij is dat het

De

kader van de sportverenigingen overdag niet altijd

enigingen onderling is essentieel maar niet altijd

beschikbaar is. Voor de uitvoering van activiteiten

eenvoudig. Zowel scholen als verenigingen hech-

overdag zal steeds meer gebruik worden gemaakt

ten aan het eigen karakter en hebben verschil-

van stagiaires van sportopleidingen (hbo of mbo).

lende belangen. Deze voeren soms de boventoon

samenwerking tussen scholen en tussen ver-

ten opzichte van gemeenschappelijke en samenwerkingsgerichte belangen.

Dilemma’s
Een combinatiefunctionaris functioneert in twee

Het

aanbod van de verenigingen is (nog) vaak te

of meerdere settings om zo verbindingen te kunnen

smal om te kunnen voorzien in een compleet na-

leggen. Dat kan betekenen dat hij in beide settings

schools programma.
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plan, de dagelijkse aansturing van de overige com-

Rotterdam
Tips
De

Sportstad

gemeente (in de persoon van de ambtenaar

Sport) kan goed de motor zijn achter nieuwe ontwikkelingen.

Overtuig met zichtbaar resultaat, door monitoring
van de resultaten op bestuurlijk niveau.

Laat fysieke ontwikkeling (bouwen) en inhoudelijke

ontwikkeling (samenwerking, aanbod) samen lopen.

Start

bij de uitvoering en creëer draagvlak ‘van

Situatieschets
Rotterdam is een sportstad. Zo organiseert de stad

onder naar boven’.

grote sportevenementen als de marathon en de Tour.
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Vlieg projecten aan vanuit het thema ‘Sporten en

Aan de andere kant kent de Rotterdamse bevolking

bewegen’ in plaats van te spreken van overge-

de laagste sportdeelname van Nederland. Dit komt

wicht en gezondheid, dat roept minder weerstand

doordat in het onderwijs in het verleden is bezuinigd

op bij bijvoorbeeld ouders.

op de vakleerkrachten LO en omdat er maar weinig
verenigingen in de woonwijken zijn gevestigd.

Promoot activiteiten via de school. Dit zorgt voor

Daarnaast kent Rotterdam een oververtegenwoordi-

een meer vaste routine in deelname.

ging van achterstandsgroepen. Onder deze groepen
is de deelname aan sportactiviteiten zeer laag.

Zorg ervoor dat een nieuwe aanpak van binnenuit

wordt ingebed en niet van buitenaf wordt opgelegd.

Deze constateringen vormen sinds jaren aanleiding
om meer aandacht te besteden aan de breedte-

Zet stagiairs in voor de uitvoering van activiteiten

sport in de stad. De verbinding tussen sport(vereni-

overdag, als er weinig (vrijwillig) kader beschik-

gingen) en onderwijs is op verschillende manieren

baar is.

tot stand gebracht. Twee belangrijke beleidsprogramma’s in dit kader zijn: Lekker Fit! (PO, later ook

Maak gebruik van bestaande netwerken.

VO) en de Schoolsportverenigingen.

Bestuurlijk netwerk: in grote lijnen

	Links

De gemeente Rotterdam heeft een stevige regierol

www.bentinckspark.nl

binnen het sportbeleid in de stad. Onder aanvoe-

www.wolfsbos.nl

ring van de dienst Sport en Recreatie werken de

www.hoogeveen.nl:

zoekterm: sportbeleid voor

de Kadernotitie Sportbeleid 2008 – 2011

stichtingen Rotterdam Topsport en Sportsupport
Rotterdam samen aan het stedelijk sportbeleid.
Deze drie diensten worden gezamenlijk beschouwd

als de partners van Rotterdam Sportstad. Deze dien-

Het is één van de ‘proeftuinen nieuwe sportmogelijk-

sten zijn naast de beleidsvorming ook sterk betrok-

heden’ van NOC*NSF. Het project is aanvankelijk van

ken bij de uitvoering van de beleidsprogramma’s.

start gegaan in het PO. Kortweg houdt dit project
in dat trainers van sportverenigingen na schooltijd
sportlessen komen geven in en rond de scholen in

Sportstad zijn het College en de deelgemeenten.

achterstandswijken. In die wijken is de sportdeel-

Het College bewaakt de voortgang van het sportbe-

name onder kinderen heel laag, onder andere door-

leid voor de gemeente als geheel. De deelgemeenten

dat er vaak geen verenigingen zijn gevestigd en het

opereren vanuit het perspectief van de wijk; zij ge-

voor jonge kinderen dan moeilijk is om zelf naar

bruiken stedelijke doelen bij het formuleren van

een vereniging te gaan. Daarnaast wordt lidmaat-

wijkgerichte opdrachten. Ook dragen zij binnen hun

schap van een sportvereniging van huis uit vaak

gebied een deel van de financiële lasten.

niet gestimuleerd. Knelpunt is het gebrek aan ruimte

Vooral in situaties waarin sport als middel wordt

in de wijk. Er worden dan ook veel sport- en spelvor-

ingezet om andere doelen te bereiken, is het een

men beoefend waarvoor maar weinig ruimte nodig

taak van de partners Rotterdam Sportstad om ook

is. Men wordt hierin steeds creatiever.

partners op het gebied van gezondheidszorg, onder-

De leerlingen krijgen eerst een aantal proeflessen,

wijs en veiligheid te betrekken.

waarin zij verschillende sporten uitproberen. Vervolgens kunnen zij van één of meer verenigingen van

Uitvoerende netwerken: in grote lijnen

hun keuze lid worden, waarna ze in de eigen wijk

De dienst Sport en Recreatie heeft, via een Stichting

(rondom de eigen school) trainingen volgen. Soms

Werkgeversinstituut als formele werkgever) 120 vak-

wordt er ook bij de verenigingen getraind en bij een

leerkrachten LO-nieuwe stijl in dienst, die lessen

aantal sporten worden bij de verenigingen wedstrij-

bewegingsonderwijs op de scholen verzorgen. De

den gespeeld. Het aantal schoolsportverenigingen

eerste twee jaar worden deze vakleerkrachten vol-

is groeiende. Het zijn er nu (begin 2010), veertien,

ledig door de gemeente bekostigd, daarna betalen

aan het einde van 2010 hoopt men dat het aantal

de scholen 1/3 deel van de loonkosten mee.

vijfentwintig is. Zo’n 1500 kinderen zijn inmiddels

Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 besteden mi-

lid geworden van een vereniging. De hoop is dat veel

nimaal drie en maximaal vijf uur per week onder

leerlingen ook na het PO lid blijven van een vereni-

schooltijd aan sport en bewegen. Ook wordt er een

ging. De komende jaren worden concepten ontwik-

naschools aanbod aan sportactiviteiten geboden.

keld om de deelname in het VO in stand te houden.

Omdat de LO-vakleerkracht nieuwe stijl ook de taak
heeft om (naschoolse) activiteiten te verzorgen in

Lekker fit!

samenwerking met schoolsportverenigingen, past

De Dienst Sport en Recreatie heeft in 2005 het pro-

deze functie in het profiel van de combinatiefuncti-

gramma ‘Lekker Fit!’ ontwikkeld, om de sportdeel-

onaris.

name en een gezond eetpatroon bij (in eerste instantie) basisschoolleerlingen te stimuleren.

Schoolsportverenigingen

Dit programma richt zich vooral op scholen in Rot-

Het Rotterdamse project schoolsportverenigingen

terdamse wijken waar veel overgewicht voorkomt.

wordt uitgevoerd door Sportsupport Rotterdam.

Inmiddels neemt 50% van de scholen in Rotterdam
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De opdrachtgevers van de partners Rotterdam

deel aan Lekker Fit! Men heeft destijds bewust in-

Lekker Fit! VO

gezet op kinderen in de lagere leeftijdscategorieën,

Ook op het VO is men gestart met het Rotterdam

omdat dat het meeste effect heeft. Als overgewicht

Lekker Fit! VO- programma, het sterkst gericht op

op vroege leeftijd wordt voorkomen en als kinderen

de brugklas. Hier wordt in grote lijnen volgens de-

van jongs af aan gewend zijn te bewegen, is de kans

zelfde aanpak gewerkt als op het PO. Er moet ech-

het grootst dat zij ook op latere leeftijd nog een ge-

ter rekening gehouden worden met een aantal ver-

zonde leefstijl hebben. Van dit programma draagt de

schillen tussen VO en PO:

gemeente grotendeels de lasten; zowel financieel

n

veranderen. Sportbeoefening wordt meer on-

tal verschillende onderdelen:

derdeel van de identiteitsontwikkeling. Het

Het

sport- en beweegaanbod op deelnemende

basisscholen is sterk geïntensiveerd. Alle kinderen
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behoeften van leerlingen in de VO-leeftijd

als organisatorisch. Het project bestaat uit een aan-

n
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De

n

n

aanbod dient hierop aan te sluiten.
n

Binnen

de categorie jongeren die de gemeente

van groep 3 t/m groep 8 besteden minimaal drie

met Lekker Fit! VO het liefst wil bereiken, ont-

en maximaal vijf uur per week onder schooltijd

breekt vaak de discipline. De leefstijl van deze

aan sport en bewegen.

jongeren is veelal gericht op de korte termijn.

Op school worden lessen gegeven over gezonde

Educatie over het ontwikkelen van een gezonde

voeding en beweging.

leefstijl slaat daardoor niet gemakkelijk aan.

Er wordt jaarlijks een fittest gehouden, op basis

n

De

jongeren hebben gemiddeld weinig vaardig-

waarvan zowel voor de individuele leerlingen

heden op het gebied van sport. Daardoor ont-

als voor het project als geheel de resultaten in

breekt het deze jongeren vaak aan zelfvertrou-

beeld worden gebracht.

wen om aan sportactiviteiten deel te nemen.

n

Er wordt extra hulp en advies geboden aan ouders.

De drempel om zelf lid te worden van een ver-

n

Er wordt ondersteuning geboden door een school-

eniging is groot. Het is daarom belangrijk dat

diëtist.

degenen die het aanbod verzorgen, beschikken
over voldoende pedagogische vaardigheden

De ‘Lekker Fit’-aanpak is gestart vanuit de brede

om de jongeren op een zodanige manier te be-

school. Dit is een goede ingang: brede scholen wor-

naderen dat zij gemotiveerd raken en zich dur-

den immers geacht te voorzien in een naschools

ven te laten zien. Op deze pedagogische vaar-

aanbod van onder meer sport en/of cultuur. Voor de

digheden wordt dan ook gelet bij het werven

financiering van Lekker Fit worden dan ook groten-

van nieuwe LO-docenten voor het VO.

deels brede school-middelen ingezet. De scholen
die deelnemen aan Lekker Fit, worden wel wat op
hun brede schoolbudget gekort, omdat zij anders

Dilemma’s

dubbel gefaciliteerd zouden worden. Daarnaast wor-

De gemeente Rotterdam heeft een hele sterke re-

den er middelen ingezet uit de regeling combinatie-

gierol. De gemeente draagt grotendeels de lasten

functionarissen en NASB. Als regelingen aflopen, is

van de beleidsprogramma’s op scholen: zowel fi-

het de bedoeling dat de gemeente dit financieel on-

nancieel als organisatorisch. De drempel voor

dervangt.

scholen om deel te nemen is daardoor laag.

Hierin schuilt echter ook het gevaar dat men initi-

Maak aan partners buiten school en sport duide-

atieven vanuit het veld ‘wegdrukt’. Er moet ruimte

lijk welke belangen zij hebben in de vorm van

blijven bestaan, bijvoorbeeld voor de individuele

maatschappelijke winst, zoals GGD, jeugdhulp-

scholen om zich te profileren met sport.

verlening, justitie, zodat zij ook gemotiveerd raken
om aan te haken en te investeren.

De samenwerking tussen school en sport is niet
altijd vanzelfsprekend, maar komt inmiddels goed

Haak aan bij de brede school, dat is een goede ingang.

van de grond. Voor optimale resultaten is het echter
nodig nog meer overkoepelend te werken, bijvoor-

Stem inhoudelijke plannen af met bouwplannen

beeld met GGD, onderwijs, justitie.

voor scholen en sportaccommodatie

Een sportaanbod aanbieden op scholen, vooral op

Zorg ervoor dat er op iedere deelnemende school

VO-scholen en in achterstandswijken, vraagt voor-

een coördinator is die voor de afstemming tussen

al veel didactische kwaliteiten. Het verenigings-

de partijen zorgt.

kader bestaat vaak uit vrijwilligers, dat juist goed
Wees creatief in het creëren van sportactiviteiten

van de sport, maar minder op didactisch gebied.

die weinig ruimte vergen.

Zowel de stedelijke gemeente als de deelgemeen-

Profiteer als vereniging van de samenwerking tussen

ten zetten zich in voor meer sport en bewegen op

school en sport, door je ledenaantal te vergroten.

de scholen.
Maak het de kinderen gemakkelijk om deel te neHet is echter niet altijd eenvoudig om de deelge-

men aan een naschools sportaanbod, door het mo-

meenten op één lijn te krijgen met het stedelijk beleid.

gelijk te maken dat kinderen er op eigen gelegenheid naar toe kunnen en dat het aansluit op het

Het Lekker Fit!-programma is succesvol. Het is echter

schoolprogramma.

lastig om grip te krijgen op het aanbod op scholen
waar het programma niet draait.

	Links
www.rotterdamsportsupport.nl

Tips

www.schoolsportvereniging.nl

Zorg ervoor dat de regierol duidelijk ligt bij een

www.lekkerfitopschool.nl

van de partijen. Beleg hier zoveel mogelijk de orga-

www.rotterdam.nl/sportenrecreatie

nisatorische en financiële lasten.

www.rotterdamlekkerfit.nl

Toon de positieve effecten van projecten aan (zowel
van sport als doel als sport als middel), zodat politiek
draagvlak ontstaat en behouden blijft.
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is onderlegd als het gaat om de technische kant

Venlo:

Op het Blariacumcollege is op verschillende manieren

Blariacumcollege en het sportbedrijf Venlo

aandacht voor sport: Ongeveer 250 leerlingen zitten
in een sportklas. Zij krijgen onder schooltijd een geïntensiveerd sportaanbod. Verder kunnen leerlingen
kiezen voor de richting SDV (Sport, Dienstverlening
en Veiligheid). Voor alle ‘reguliere’ leerlingen is een uitgebreid naschools aanbod onder de noemer Blaricum
iXport, dat verzorgd wordt door een combinatiefunctionaris. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende aanbieders. De belangrijkste is Sportpark
Maassenhof, waar zes verenigingen gevestigd zijn
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Situatieschets

en een breed scala aan sportfaciliteiten aanwezig is.

Sportbedrijf Venlo was voorheen de afdeling Sport

Ook wordt samengewerkt met commerciële aanbie-

en Bewegen van de gemeente Venlo. Nu wordt het

ders. De combinatiefunctionaris verricht ook taken

sportbedrijf in stappen verzelfstandigd. De ge-

voor de verenigingen op het sportpark Maassenhof.

meente Venlo heeft sportcombinatiefunctionarissen

De combinatiefunctionaris is in 2007 gestart in de

en een cultuurcombinatiefunctionaris in dienst en

pilot Combinatiefuncties van de Alliantie School en

zorgt voor de financiële dekking van deze combi-

Sport en is inmiddels in dienst bij het Sportbedrijf

functies. Ook de provincie Limburg draagt bij. Scholen

van de gemeente Venlo. Een leerkracht uit de vak-

en verenigingen dragen alleen bij als het gaat om

groep LO is aangesteld om de combinatiefunctionaris

een combinatiefunctionaris die duurder is doordat

te ondersteunen. De gemeente financiert dit. Deze

hij extra gekwalificeerd is.

leerkracht is de linking-pin. Hij is het eerste aanspreekpunt van de combinatiefunctionaris op school, helpt

Blariacumcollege

met de promotie van de activiteiten en zorgt voor

Het Blariacumcollege is een school voor vmbo, havo

de inbedding van de aanpak binnen de organisatie.

en vwo. Ook is er een (onderbouw)afdeling voor

Verder zijn er binnen de school twee intermediairs

speciaal onderwijs. In totaal heeft de school zo’n

aangewezen die kinderen opsporen die mogelijk in

1600 leerlingen.

aanmerking komen voor het jeugdsportfonds.

De school heeft verschillende redenen om zich zo
sterk op sport te richten. Ten eerste heeft de school

Blariacum iXport

veel leerlingen uit armoede- en probleemcumulatie-

Deze naschoolse activiteiten zijn voor alle leerlingen

gebieden. De sportdeelname onder deze leerlingen

van het Blariacumcollege en worden georganiseerd

is erg laag. Ten tweede heeft de school een bijzonder

op verschillende locaties waaronder Sportpark Maas-

gunstige ligging ten opzichte van vele sportaccom-

senhof. Het naschoolse aanbod wordt verzorgd door

modaties. In Sportpark Maassenhof (loopafstand

de sportverenigingen en commerciële sportorgani-

van de school) zijn hele goede voorzieningen beschik-

saties. Zij krijgen daarvoor per uur betaald. De com-

baar voor uiteenlopende sporten. Ten derde is het

binatiefunctionaris houdt zicht op de kwaliteit en

uitgebreide sportaanbod een goed middel voor de

ondersteunt en adviseert de verenigingen en hun

school om zich naar buiten toe te profileren.

trainers. Hoeveel leerlingen vervolgens lid worden

Tips

van een vereniging is nog niet inzichtelijk. De gemeente is van plan om dat te gaan monitoren.

Begin klein en laat zien dat het werkt, zo kun je het
langzaam uitbouwen.

Toekomst
In de toekomst hoopt men een doorlopend dagpro-

Bedenk dat een ruim aanbod van sport en cultuur

gramma te kunnen bieden op de school, waarin

de school aantrekkelijk maakt.

sportieve activiteiten worden aangeboden maar ook
cultuur en bijvoorbeeld natuureducatie.

Maak gebruik van het enthousiasme en de betrokkenheid van schoolbestuurders en/of wethouder.

Dilemma’s

De gemeente (het Sportbedrijf) kan een motor

De trainers bij de vereniging hebben ervaring met

zijn achter nieuwe ontwikkelingen, door gebruik

het trainen van gemotiveerde leden, die zelf kiezen

te maken van landelijke regelingen en de eigen

voor de betreffende sport. Een sportaanbod voor

aanpak te monitoren en te evalueren.

leerlingen die een bewegingsachterstand hebben,
Stel een combinatiefunctionaris aan die als de lin-

die zij niet altijd in huis hebben. Als de trainingen

king-pin functioneert en de kar trekt en verbindin-

niet vanaf het begin goed aansluiten bij de bewe-

gen legt.

gingsontwikkeling van deze leerlingen en de trainers
de groep niet op een juiste manier benaderen, is

Zorg voor een vast aanspreekpunt voor de combi-

het afbreukrisico groot.

natiefunctionaris op school, die ondersteuning
biedt en bijdraagt aan een goede inbedding van

De school wil een breed palet aan sporten aanbie-

de aanpak binnen het schoolprogramma.

den en werkt daarom samen met verschillende
verenigingen. Deze verenigingen werken onderling

Zorg voor een financiële tegemoetkoming voor de

niet veel samen en zijn daar ook niet aan gewend.

verenigingen voor hun inzet in het naschoolse

Dat maakt het voor de school lastig om de vereni-

aanbod en biedt hen directe ondersteuning.

gingen op een lijn te krijgen.
Vraag sportbonden de verenigingen te ondersteuEr wordt gebruik gemaakt van stagiairs om een

nen bij het verzorgen van een aanbod voor scholen.

deel van het naschoolse aanbod uit te voeren.
Hiermee wordt de capaciteit vergroot. De begelei-

Zet stagiairs in om de capaciteit te vergroten.

ding van de stagiairs vraagt wel tijd en inzet en
moet goed worden geregeld.

	Links
De beschikbare accommodatie loopt niet altijd

www.blariacum.nl kies voor Blariacum iXport

parallel met het geplande aanbod.

www.venlosportstad.nl
www.schoolensportvenlo.nl
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vraagt veel pedagogische/didactische kwaliteiten

Zwolle:

Pelikaan

De Landstede groep

De Pelikaan is een stichting van samenwerkende
sportclubs. Pelikaan heeft een groot sportcomplex,
dat plaats biedt aan vele verschillende sporten, zoals
voetbal, korfbal, hockey, tennis, hippische sport en
beachsporten. Tevens is de Pelikaan proeftuin van
NOC*NSF voor 4 jaar (waarvan nu 2 jaar voorbij).
Daardoor is (tijdelijke) financiering van een professionele verenigingsmanager mogelijk.

Samenwerking
Landstede en Pelikaan werken intensief samen.
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Situatieschets

Landstede maakt gebruik van de sportfaciliteiten

Landstede omvat VO, mbo en welzijn (o.a. jeugdhulp-

van Pelikaan en Pelikaan dient voor leerlingen/stu-

verlening, kinderopvang en ouderenzorg), werkt in

denten van Landstede als leer-/werkbedrijf. Voor

een grote regio en probeert deze verschillende on-

beide partijen levert de samenwerking goede PR op.

derdelen met elkaar te verbinden. Landstede heeft

De vele sportmogelijkheden maken Landstede aan-

een sterk sportprofiel, dat duidelijk onderdeel is

trekkelijk voor studenten en voor Pelikaan biedt

van de visie en strategie van de school: sport als

het allerlei mogelijkheden voor het werven van

metafoor voor onderwijs (samenspelen/-werken, aan

nieuwe leden. Studenten van Landstede lopen stage

regels houden, inspanning leveren, presteren, gren-

bij Pelikaan en worden goed begeleid. Landstede

zen opzoeken).

investeert ook in de samenwerkingsrelatie met sport
door te investeren in velden, met de afspraak dat

Dit is uitgewerkt in vijf programmalijnen:
n

Bewegen

in het curriculum voor alle studenten.

n

Bewegen

voor personeel.

n

Partnerships

n

Werk

n

met sportorganisaties.

leerlingen in het kader van sportlessen van die velden
gebruik mogen maken.

Ook VO-school Thomas á Kempis heeft het sport-

maken van sport: niet alleen opleiding

profiel uitgebouwd door een samenwerking aan te

sport en bewegen, maar ook andere opleidingen

gaan met Pelikaan. Andere scholen hebben deze aan-

met specialisaties voor de sportbranche (zoals

pak opgepikt. Alle Zwolse VO-scholen (op één na)

sport-detailhandel).

sporten nu bij Pelikaan. Er bestaan wel onderlinge

Ruim

verschillen in intensiviteit en veelzijdigheid van de

baan voor sporttalent: topsporttrajecten

binnen opleidingen (zoals LOOT), daarnaast een

aanpak, vooral afhankelijk van het schoolprofiel.

opleiding waar sport leading is boven onderwijs.
Rol gemeente
Landstede opereert daarbij op een ondernemende

De samenwerking tussen onderwijs en sport is tot

en soms ook vrij marktgerichte manier, wat voor de

stand gekomen doordat vanuit de Pelikaan en

onderwijssector uitzonderlijk is.

Landstede contact hebben gezocht, afspraken hebben gemaakt en convenanten hebben gesloten.

De lokale overheid participeert niet actief. Op gemeentelijk beleidsniveau vindt er nauwelijks samen-

Concurrentie tussen verschillende partijen staat

werking plaats tussen onderwijs en sport. Een sterkere

samenwerking nog vaak in de weg, terwijl een goede

inbedding van de sport in verschillende facetten

samenwerkingsstructuur voor alle afzonderlijke

van het gemeentelijk beleid wordt wenselijk geacht.

partijen veel voordeel kan opleveren.

Continuïteit

Ambtenaren Sport kunnen een heel belangrijke

De continuïteit is in Zwolle het grootste punt van

rol spelen in het tot stand brengen van de samen-

zorg. Over twee jaar stopt de financiering vanuit

werking tussen onderwijs en sport, maar zien dat

NOC*NSF in het kader van de proeftuin en is er in

niet altijd als hun taak.

principe geen budget meer voor de verenigingsmanager, die onmisbaar is voor het in stand houden van

Tips

werken. Deze manier van werken kan ook alleen

Vind de goede samenwerkingspartners en creëer

verder over de stad worden uitgerold, als de twee

win-win situaties.

andere grote sportcomplexen ook over professionele
krachten gaan beschikken.

Kweek enthousiasme van onderaf (bijvoorbeeld
bij de docenten van scholen) en maak vervolgens
bestuurlijke afspraken.

Dilemma’s
Goede samenwerking in de uitvoering zorgt ervoor

Veranker afspraken in een convenant.

dat er veel van de grond komt. Bestuurlijke verankering ontbreekt echter voor een groot deel. Men

Zorg dat er korte lijnen zijn tussen de verschillen-

is afhankelijk van tijdelijke financiering, waardoor

de samenwerkende partijen, liefst door vanuit el-

de continuïteit niet gewaarborgd is.

ke partij vaste personen verantwoordelijk stellen
voor onderlinge communicatie /coördinatie.

Er lopen heel veel projecten naast elkaar (beweegteams, combinatiefuncties, enzovoort). Dit leidt
tot veel activiteit, maar er is geen partij die een

	Links

regisseursrol heeft, waardoor het overzicht en

www.landstede.nl

onderlinge verbindingen ontbreken.

www.pelikaan-zwolle.nl

“???????”
LO-leerkrachten geven binnen het VO- en mbo-onderwijs de lessen bewegingsonderwijs maar zijn
niet opgeleid voor het leggen van verbindingen
met externe partijen of om beleidsdoelstellingen
op te pakken en om te zetten in een praktische
aanpak.
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de samenwerkingsrelatie en de huidige manier van

Tools
Hier vindt u praktische instrumenten, die u kunt inzetten bij het vormgeven van de samenwerking tussen
sport, bewegen en onderwijs. U vindt een invulschema om eventuele samenwerkingspartners in kaart te
brengen. Daarna is een overzicht opgenomen van stimuleringsregelingen voor sport, bewegen en onderwijs. Ook is een aantal factsheets opgenomen waarmee u de urgentie van meer sporten en bewegen kunt
aantonen.
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Onderwijs

sportaanbieders

Sportbuurtwerk

Fitnesscentra en sportscholen

sportverenigingen

Hbo-opleidingen
Bijvoorbeeld:
• ALO
• Sport, Bewegen en Management
• Diëtiek

Roc’s en aoc’s

Middelbare scholen

Basisscholen

contactpersoon
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naam organisatie

Mogelijke samenwerkingspartners sport, bewegen en onderwijs
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rol in het netwerk

Zorg- en welzijnsinstellingen

Gezondheidszorg-instellingen

Zorgverzekeraars

Huisartsen

Schoolartsen

Consultatiebureau

ggd

Allochtonenorganisaties

Maatschappelijk werk

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bureau Jeugdzorg

Wijkopbouw- en jongerenwerk

Buurthuizen

Peuterspeelzalen

Naschoolse opvang

Kinderdagverblijven

naam organisatie

contactpersoon
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Lokale ondersteuners

Provinciale en landelijke ondersteuners

anders

MO-groep

NIGZ

Movisie

VO-Raad

PO-Raad

MBO-Raad

VSG

NOC*NSF

NISB

KVLO

Olympische netwerken

Sportbonden

Provinciale sportraad

Gemeente: afdeling RO

Gemeente: afdeling Welzijn

Gemeente: afdeling OCW

Gemeente: afdeling S&R

Lokale Sportraad

Sportservicepunt

contactpersoon
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rol in het netwerk

Stimuleringsregelingen
De afgelopen jaren zijn er verschillende stimuleringsregelingen geweest die bijdroegen aan het versterken
van de samenwerking tussen onderwijs en sport:

Breedtesport Impuls
Tijdelijke stimuleringsregeling van VWS om het lokale sportaanbod duurzaam te versterken en (zo mogelijk) sport
beter te benutten voor het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen. Looptijd van 1999 tot 2009.

Alliantie School en sport samen sterker
De Alliantie is opgericht om kinderen meer te laten bewegen. Partners: ministerie van VWS en OCW plus de
sportkoepel NOC*NSF. De Alliantie school en sport heeft met een eenmalige financiële bijdrage voor MBO’s,
de zogenaamde sprintpremies, deze onderwijsinstellingen gestimuleerd om sport en bewegen een vaste plek
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te geven in hun opleidingsprogramma’s. De scholen konden eenmalig 50.000 euro krijgen, om bijvoorbeeld een
functionaris aan te stellen die sport en bewegen binnen de school een vaste plek geeft. De onderwijsinstelling
moest daarbij ook eigen bijdrage leveren. Daarnaast heeft de alliantie samen met de KVLO de zogenaamde
‘scorende spitsen’ in het leven geroepen. Onderwijsinstellingen konden voor raad en daad over samenwerking
met de sport een beroep doen op één van de acht scorende spitsen. Inmiddels is de Alliantie School en sport
samen sterker, opgeheven.

BOS-Impuls
Tijdelijke stimuleringsmaatregel van VWS om achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar aan te pakken door
sport- en beweegprojecten te initiëren in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport. Gemeenten konden tot 1 april 2006
voorstellen indienen voor projecten. Projecten eindigen uiterlijk eind 2011. Meer informatie: www.bosimpuls.nl.

De regeling Dagarrangementen en combinatiefuncties
Regeling van ministerie van OCW voor activiteiten gericht op versterking van de sociale infrastructuur door
middel van combinatiefuncties en sluitende dagarrangementen voor kinderen tot en met 16 jaar, om de
combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Aanvragen konden worden ingediend in 2006, met een
maximale looptijd tot 31 juli 2008. Meer informatie: www.dagarrangementenencombinatiefuncties.nl.

Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden, NOC*NSF
Om meer Nederlanders blijvend in beweging te brengen zal de sport haar bakens moeten verzetten en met
nieuw, verfrissend aanbod moeten komen. Daarom is het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden
opgezet. In de Proeftuinen wordt uitgetest welk aangepast sportaanbod perspectief biedt. De ervaringen
die met de Proeftuinen zijn opgedaan kunnen worden gebruikt door sportverenigingen die de noodzaak van
sportvernieuwing inzien en ook aan de slag willen met vernieuwend sportaanbod.

Het programma Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden wordt gefinancierd met subsidie van het Ministerie
van VWS en uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met sportverenigingen, sportbonden, Olympische Netwerken, gemeenten en sportraden en loopt van 2007 tot 2010. Meer informatie: www.nocnsf.nl/proeftuinen.

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) is een initiatief van het ministerie van VWS. Met het NASB
wil VWS bereiken dat meer burgers kiezen voor een actieve leefstijl. Om burgers op grote schaal tot een actieve
leefstijl te verleiden is een omslag nodig: dagelijks bewegen wordt de norm. Door middel van het NASB kunnen
gemeenten, sportorganisaties, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties de gezondheid van te-weinigactieve burgers stimuleren door hen hun activiteiten aan te bieden op het gebied van sport, spel, fitness en
beweging in het ‘gewone’ dagelijkse leven. Met te-weinig-actieve burgers worden mensen bedoeld die de
beweegnorm niet halen. De regeling loopt van 2008 tot en met 2014. Meer informatie: www.nasb.nl.

Gemeenten kunnen de samenwerking stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen
en andere lokale organisaties door het realiseren van combinatiefuncties. De Impuls loopt van 2008 t/m 2012.
Meer informatie: www.combinatiefuncties.nl.

Beleidskader Sport, Bewegen, Onderwijs
In 2008 hebben de ministeries van VWS en OCW gezamenlijk het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs
uitgebracht. Met dit beleidskader geven zij aan hoe zij de verbinding tussen sport en onderwijs verder willen
versterken. Om uitvoering te geven aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs, hebben de ministeries
van VWS en OCW in maart 2009 het platform Sport, Bewegen en Onderwijs opgericht. Dit platform richt zich
op het stimuleren van sport en beweging onder jongeren. Intensievere samenwerking tussen scholen, sportclubs, naschoolse opvang en sportbuurtwerk moet meer sportieve activiteiten opleveren voor jongeren op
en rond scholen en in de wijken.

Vanuit het platform zijn vijf opdrachten geformuleerd:
n

Stimuleren van bewegen in het vmbo, onder leiding van het NISB;

n

Stimuleren van bewegen in het mbo, onder leiding van de MBO Raad;

n

Monitoren en effectmeting, TNO, Mulier Instituut, NISB;

n

Schoolactieve verenigingen stimuleren, NOC*NSF;

n

Stimuleren

van lokale netwerkvorming, onder leiding van de Vereniging Sport Gemeenten (VSG).

Deze Handreiking is een van de activiteiten binnen deze opdracht.

Voor de periode 2009-2011 hebben de ministeries 28 miljoen euro beschikbaar gesteld om uitvoering te geven
aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. Meer informatie: www.sportbewegenenonderwijs.nl.
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Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur (Combinatiefuncties)

Factsheet Sport,
Bewegen en Onderwijs
Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs
De ministeries van VWS en OCW willen de verbinding tussen sport en onderwijs verder versterken, met als doel:
een meer samenhangend en dekkend sport- en beweegaanbod te realiseren voor de jeugd. Hoe zij dat willen
bereiken is neergelegd in het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. Het beleidskader steunt het streven
dat het percentage jeugdigen (4-17 jaar) dat aan de beweegnorm voldoet in 2012 minimaal 50% moet zijn.

Beweegnorm
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): voor jongeren (0-17 jaar): dagelijks één uur tenminste matig
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intensieve lichamelijke activiteit, waarbij minimaal twee keer per week kracht-, lenigheid- en coördinatieoefeningen voor het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid.

Waarom meer bewegen?
Sport en bewegen is een middel om:
n

gezondheid te bevorderen: Er is veel aandacht voor preventie in de gezondheidszorg. Vooral het toenemende overgewicht bij kinderen is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Sporten en bewegen
stimuleert de jeugd om een gezondere levensstijl ontwikkelen.

n

schooluitval te voorkomen: Meer sport in het onderwijs kan het onderwijs aantrekkelijker maken en mogelijk
bijdragen aan de binding die leerlingen hebben met de school.

n

talent te herkennen en te ontwikkelen: Door de jeugd al jong een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten
aan te bieden, kan talent zich ontwikkelen. Een brede basis leidt tot een hoge top.

Overgewicht tegengaan
Als er niets wordt gedaan, zal het percentage kinderen met overgewicht sterk stijgen, met alle risico’s voor
de volksgezondheid van dien. Gemiddeld is 14 procent van de jongens en 17 procent van de meisjes te dik. Op
sommige leeftijden is het percentage kinderen dat te dik is ver(drie)dubbeld ten opzichte van eerdere metingen
in 1997. (TNO, 2006).

Schooluitval
De nationale doelstelling is het terugdringen van de jaarlijkse nieuwe voortijdige uitval met 50% tussen 2002
en 2012. Het gaat om alle leerlingen van 12-22 jaar die zonder startkwalificatie in een bepaald schooljaar het
onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is minimaal een diploma van havo, vwo of niveau 2 van het mbo.
(factsheet voortijdig schoolverlaten, OCW 2007). Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt de laatste jaren,

maar nog niet voldoende om de doelstelling te behalen. In 2005/2006 was het totale percentage voortijdig
schoolverlaters 4,1%. In 2006/2007 4,0 % en in 2007/2008 3,7%. In het mbo is het percentage voortijdig schoolverlaters het hoogst. In 2005/2006 9,3 %, 2006/2007 9% en in 2007/2008 8,5 %. In het voortgezet onderwijs verlaat
ongeveer 2 % procent van de leerlingen de school voortijdig. Dat gebeurt het meest in de laatste twee jaar
van het vmbo. (Min OCW, 2009)

Sport als doel
Sporten heeft een waarde in zichzelf. Het is een gezonde en leuke vrijetijdsbesteding. De kwaliteit van bewegingsonderwijs is in belangrijke mate bepalend voor de latere houding ten opzichte van lichamelijke activiteiten als
sport en het beweeggedrag. Sportparticipatie in de kinderjaren is een goede voorspeller van het beweeggedrag
later en inactiviteit van jeugdigen is nauw verbonden met inactiviteit op volwassen leeftijd. (Breedveld 2006).

intensief met sport en bewegen in aanraking komen.

In Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie geformuleerd om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren
aan Nederland, met veel positieve effecten nú en in de toekomst. En met de organisatie van de Olympische
en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke uitkomst.

Effecten van sport op de leerprestaties
Sport kan een positieve bijdrage leveren aan betere schoolprestaties (Stegeman 2007). Bijna alle studies vinden
een positieve (maar doorgaans niet zeer sterke) relatie tussen sportparticipatie en schoolprestaties. Een aantrekkelijk aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten draagt verder bij aan het beperken van schooluitval,
schoolverzuim en reductie van anti-sociaal gedrag (Steiner 2001). Actieve kinderen en jongeren gaan met
plezier naar school en zijn meer gemotiveerd om te leren (Symons et al. 1997).

Effecten hangen sterk samen met de wijze waarop de activiteiten worden aangeboden en de rol die de leerkracht en trainer speelt. Het lijkt er niet zozeer om te gaan welke sport of beweegactiviteit wordt aangeboden,
maar vooral om hoe deze wordt aangeboden.

Draagvlak voor samenwerking sport, bewegen en onderwijs
Het draagvlak voor samenwerking tussen de onderwijs- en sportsector is in principe groot. Vrijwel alle scholen
in het primair en voortgezet onderwijs vinden sport en beweging voor hun leerlingen belangrijk. Circa 60%
van het aantal (brede) scholen in het primair en voortgezet onderwijs werkt structureel samen met sportaanbieders: sportverenigingen, maar ook gemeenten en commerciële sportorganisaties. Van de sportverenigingen
werkt bijna 40% samen met scholen. (Kalmthout, J. en J. Lucassen, 2008.)
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De school en sportvereniging zijn de belangrijkste maatschappelijke instituties waar kinderen en jongeren

Factsheet Overgewicht
Het percentage kinderen van zeven jaar en ouder dat te dik was in de periode 2002-2004 is ten opzichte
1997 sterk gestegen en soms zelfs verdubbeld (zie figuur 1). Het percentage kinderen met ernstig
overgewicht is in diezelfde periode ook sterk toegenomen en op sommige leeftijden zelfs meer dan
verdrievoudigd (8-, 9- en 15-jarige jongens, 15- en 16-jarige meisjes). (Van den Hurk et al., 2006).

percentage

30
25
20
15

Handreiking ‘ Sport Lokaal Samen ’ April 2 0 1 0

74

10
5
0
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

jongens	 2002 - 2004	jongens 1997	leeftijd (jaren)
meisjes	 2002 - 2004	meisjes 1997

Figuur 1: Percentage kinderen (4 tot en met 15 jaar) met overgewicht (gemeten BMI boven de voor leeftijd aangepaste grenswaarde) in 1997
en in de periode 2002-2004, naar leeftijd en geslacht (Bron: TNO-PG, 2006).

Welke groepen?
Groepen met een lage sociaaleconomische status en bepaalde groepen allochtonen vertonen relatief veel
overgewicht.

Nadelige gevolgen overgewicht
De nadelige effecten van overgewicht voor de volksgezondheid zijn omvangrijk:
n

Mensen met obesitas leven minder lang en leven vooral langer in een slechte gezondheid.

n

Overgewicht verhoogt de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

n

Overgewicht kan leiden tot stigmatisering van mensen, in het bijzonder kinderen, en daarmee tot psychische
klachten.

n

Overgewicht is ook een duur probleem. Volgens de Gezondheidsraad is de gezondheidszorg nu al een € 0,5
miljard per jaar kwijt aan kwalen die verband houden met overgewicht. De verwachting is dat die kosten
alleen maar zullen stijgen.

Waarom extra maatregelen voor kinderen en hun ouders?
n

Kinderen zjin gevoeliger voor de gevolgen van obesitas.

n

Zij zijn zelf nog niet verantwoordelijk voor hun leefstijl.

n

En effectieve preventie van overgewicht is op jonge leeftijd goed mogelijk, waarbij de effecten ook op
latere leeftijd nog doorwerken.
(Nota VWS: Overgewicht, Uit balans: de last van overgewicht, maart 2009.)

Opbrengsten Investeren in sport
Wanneer de kosten van de gezondheidszorg als gevolg van een onvoldoende actieve leefstijl (907 miljoen
euro) afgezet worden tegen de besparing door een verminderd aantal sportblessures (maximaal 230 miljoen
euro), dan blijkt een onvoldoende actieve leefstijl minimaal 677 miljoen euro per jaar aan zorgkosten met

tentiële opbrengsten. (Rapportage Sport, SCP 2008).
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zich te brengen. Investeren in beweegbeleid brengt dus niet alleen kosten met zich mee,maar ook grote po-

Factsheet Sportdeelname
De beleidsdoel voor 2012: minimaal 50% van de Nederlandse jongeren voldoet aan de beweegnorm.

Beweegnorm
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): voor jongeren (0-17 jaar): dagelijks één uur tenminste matig
intensieve lichamelijke activiteit, waarbij minimaal twee keer per week kracht-, lenigheid- en coördinatieoefeningen voor het verbeteren of handhaven van de lichamelijke fitheid.

Bewegingsonderwijs en sportvereniging
Gemiddeld krijgen de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs op twee dagen per week bewegingsonderwijs. Daarbij doet nog eens 85% van de jeugd buitenschools aan sport; 70% van de schoolgaande jeugd
is lid van een sportvereniging. Maar daarmee bewegen kinderen en jongeren nog niet voldoende met oog op
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hun gezondheid en het voorkomen van overgewicht. Het bewegingsonderwijs zet nog onvoldoende aan tot
een actieve leefstijl. (Stegeman, H., 2007).

De stand van zaken
n

In 2008 voldeed 47% van de Nederlandse jongeren aan de beweegnorm, 4% hoger dan 2007 en vergelijkbaar met 2006.

n

In 2008 is 17% van de Nederlandse jongeren inactief; het hoogst gevonden percentage vergeleken met
2006 en 2007.

n

Groepen Nederlandse jongeren die een beweegachterstand hebben, zijn: meisjes, jongeren in de middelbare schoolleeftijd, jongeren die niet sporten en jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond.

n

School en sport vormen de belangrijkste bronnen van lichamelijke activiteit van Nederlandse jongeren.

n

Op een werkdag brengen Nederlandse jongeren gemiddeld 53% van hun tijd zittend of liggend door (exclusief slaaptijd) en op een vrije dag gemiddeld 30% van hun tijd.
(Bron: Resultaten Monitor Bewegen en Gezondheid, Bewegen in Nederland 2000-2008, TNO)

Afhaken rond 15 jaar
Rond 15 jaar haken veel sporters af. De sportdeelname is bij de groep van 16- 20 jarigen (74%) aanzienlijk lager
dan bij de 11- tot 15-jarigen (85%).

niet westerse allochtoon, meisje
niet westerse allochtoon
met alleenstaande ouder
lage opleiding ouder(s)
overgewicht/obesitas
geen clubsporter

totaal

niet sporters
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Figuur 1: 	 Sterk oververtegenwoordigde niet-(verenigings)sporters, bevolking van 5 tot17 jaar (in procenten).
	Bron: SportersMonitor 2008, W.J.H. Mulier Instituut, 2009
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Figuur 2: 	 Sportverleden van de bevolking van 5 tot 80 jaar (in procenten).
	Bron: SportersMonitor 2008, W.J.H. Mulier Instituut, 2009
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Figuur 3: Aandeel niet-sporters (0- 11 keer per jaar sportief actief), bevolking van 5 tot 80 jaar, naar leeftijd (in procenten).
	Bron: SportersMonitor 2008, W.J.H. Mulier Instituut, 2009
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Downloads & links
Overheidsbeleid
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Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs, VWS

www.minvws.nl

Het Eindrapport Tijdelijke Commissie Brede Analyse, Tweede Kamer 2007-2008,
30.234, nr. 12.

www.minvws.nl

Website van projectgroep gezamenlijke besturenorganisaties onderwijs die
schoolorganisaties (gratis) ondersteunt bij combinatiefuncties.

www.combinatiefuncties.nl

Het Olymplisch Plan 2028 ‘Heel Nederland naar Olympisch niveau’,
plan van aanpak op hoofdlijnen.

www.olympisch-vuur.nl

Nota VWS: Overgewicht, Uit balans: de last van overgewicht, maart 2009

www.minvws.nl

Een balans tussen eten en bewegen is het uitgangspunt van 27 partners
die het nieuwe Convenant Gezond Gewicht tekenden.

www.convenantgezondgewicht.nl

Onderzoek
Nota bewegen, spelen en sporten, 2009-2012, ‘De Rode Draad’.

www.ris.delft.nl

Gemeente Hoorn: Methode School & sport, een constructieve en structurele
aanpak van bewegingsstimulering bij kinderen in het openbaar en bijzonder
basisonderwijs, gericht op meer kinderen die dagelijks aan beweging doen en
minder dikke kinderen in Hoorn.

www.hoorn.nl

Brochure: Leren van de BOS- koplopers, Pieter Paul Bakker, Landelijk
Ondersteuningsnetwerk BOS-Impuls, 2007. Negen gemeenten laten zien hoe zij
hun organisatie van hun BOS-projecten op touw hebben gezet.

www.bosimpuls.nl

Brede school
Informatie over de brede scholen.

www.bredeschool.nl

Publicaties over de brede school van Oberon, onderzoeks- en adviesbureau
voor de onderwijs- en welzijnssector.

www.oberon.eu

Informatie over de brede school van het Nederlands Jeugd Instituut,
expertisecentrum over jeugd en opvoeding, voor en met professionals
in de jeugdsector.

www.nji.nl

projecten
Richard Krajicek Foundation: Stimuleren van sportieve activiteiten, in een
sociaal veilige situatie, voor jongeren in achterstandswijken, door het
realiseren van sportpleinen met professionele begeleiding en controle.

www.krajicek.nl

Johan Cruyff Foundation: organisatie die als doel heeft de jeugd in beweging
te brengen en te houden, door projecten op te zetten en te ondersteunen die
sport en spel stimuleren. Dat gebeurt samen met verenigingen, scholen,
sportbonden, bedrijven en overheden.

www.cruyff-foundation.org

Sport Matcht School: een samenwerking tussen Sportservice.Net, NOC*NSF
en 15 sportbonden en heeft als doel extra (naschools) sportaanbod te
realiseren in 10 gemeenten.

www.sportservice.net

Huiswerkbegeleiding op sportverenigingen.

www.maxstudie.nl

Het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen en jongeren van 9 tot 14
jaar, door leren te verbinden met de wereld van het topvoetbal.

www.playingforsuccess.nl

Campagne van NISB om jongeren actief te krijgen als trainer, scheidsrechter,
bestuurder, organisator of coach in de sport.

www.whoznext.nl

‘VMBO in beweging’ is een actie vanuit het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
dat uitvoering geeft aan het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. NISB en
de VO-raad hebben het plan ontwikkeld in samenwerking met KVLO, en SLO.

www.nisb.nl/projecten/kids-jeugd/
vmbo-in-beweging

Lekker fit! wil bewegingsarmoede en overgewicht bij leerlingen tegengaan
en gezond leven stimuleren. Deze website is er voor leerkrachten, ouders en
gemeenten.

www.lekkerfitopschool.nl

Methodiek van beweegmanagement (Handelingen op uitvoerend niveau in een
netwerk van samenwerkende partners in de BOS-driehoek, dat vanuit het onderwijs opereert.

www.school-en-sport.nl

TNO-rapport Protocollen ten behoeve van het opzetten en evalueren van leefstijlinterventie, mei 2006, in opdracht van VWS

www.tno.nl

Rapport Effecten van sport en bewegen op school. Een literatuuronderzoek
naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale
ontwikkeling, W.J.H. Mulier Instituut, Harry Stegeman, 2007, in opdracht van de
Alliantie School en Sport.

www.mulierinstituut.nl

Instrumenten voor het meten van outcome en output.

www.bosimpuls.nl

Online instrument (database), onder andere een leerlingvolgsysteem, waarmee
de ontwikkelingen per individu beschikbaar zijn, maar ook een benchmark tussen
de deelnemende stadsdelen, ontwikkeld voor het Amsterdamse project Jump-in.

www.jumpin.nl

Dit is een leefstijltest, te koppelen aan het beweegschema van de studenten.

www.testjeleefstijl.nu

Ondersteunende organisaties
KVLO

www.kvlo.nl

MBO Raad

www.mboraad.nl

NISB

www.nisb.nl

NOC*NSF

www.nocnsf.nl

PO-Raad

www.poraad.nl

VO-Raad

www.vo-raad.nl

VSG

www.sportengemeenten.nl
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Instrumenten

Literatuur
n

Bakker, P.P., e.a., Leren van de BOS-koplopers, Landelijk Ondersteuningsnetwerk BOS-Impuls 2007

n

Broerd, E., Steenbergen, J., Benut de sportvereniging in haar kracht, Onderzoek naar de betrokkenheid
van sportverenigingen bij BOS-projecten, NISB 2008

n

Boonstra, N., Hermens, N., Wonderen, R. van, Sportief in de buurt, juni 2009

n

Dorgelo, A., Stiggelbout, M., Molleman, G.R.M., BOS-projecten in de krachtwijken- Lessen voor een succesvolle aanpak van Buurt-Onderwijs- en sport-(BOS-)projecten op het thema overgewicht, NIGZ 2008
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