Inhoud en planning

Sportaanbod voor
het onderwijs

5 min.

Welkom + voorstellen workshopleiders

5 min.

1. Startpunt: De ontwikkelingen in het speelveld van de LO-er

10 min.

2. De toekomst: Meer samenwerking tussen school en sport?!

10 min.

3. Project: Sportaanbod voor het onderwijs
• Doel (kwalitatief) en doelstelling (kwantitatief)
• De status van de gezamenlijke projectaanvraag 17+2 bonden met NOC*NSF
• Schoolactieve verenigingen

4 x 15 min.
excl. wisseltijd

4. De carrousel  Bonden als makelaar/schakelaar om samenwerking op
lokaal niveau realiseren

5 min.

Kansen voor uw onderwijspraktijk?!

5 min.

Rondvraag

Landelijke studiedag primair onderwijs
Woensdag 24 november 2010, Fontys Sporthogeschool (Tilburg)
Jorg Radstake (projectleider sport en onderwijs, NOC*NSF)
Rutger Nienhuis en Eric Craemers (Nevobo)
Nevobo)
Henk Schuster en Jorg Andree (Nefub)
Nefub)
Suzan Goverde (KNZB)
Bart Hendriks (JBN)

Welkom + voorstellen

1. Startpunt:
De ontwikkelingen in het
speelveld van de LOLO-er

3 aandachtsgebieden:
-Mirco: Diversiteit binnen de les LO
-Meso: Vak LO in school(curriculum)
-Macro: Afstemming en samenwerking tussen school en sport

Kansen
verzilveren
…
met een aanbod van gemiddeld 40 uur
per jaar in de “schoolse setting”
setting”

Voor de leuk,

maar wél leerzaam

door regie te
voeren op
…

én toekomstgericht!

Uitdagende activiteiten voor in
de gymles

een vernieuwend, passend
sportaanbod en deze (mede) vorm te
geven

zijn samen met sportbonden
kennismakingsmappen ontwikkeld

om ook het naschools een sportsporten beweegaanbod vorm te geven.

onder
deskundigheid
van
…
goed ‘toegeruste’
toegeruste’ (verenigings)trainers
verenigings)trainers
en aansluitend bij doelgroep

Dus maatwerk in
activiteitenaanbod

Voor iedereen valt iets te leren

De betere beweger

De mindere beweger

en/of begeleiding.
Dolf Jansen - ADHD

2. De toekomst:
Meer samenwerking tussen
school en sport?!

Gothic

Het krachtenveld van het
bewegingsonderwijs
Binnenschools

sportdeelname
georganiseerde
sportdeelname

Vaklkr.

Verplichte deelname aan
sport- en beweegactiviteiten
onder bevoegde vak- en/of
groepsleerkacht:
-Les LO
-Speelkwartier

BaPe

Ouders
Ouders
Ouders kids
kids Ouders
kids 1212j+j+
0-12jj
0-12
kids
BS- VO/MBOVO/MBO- Stujeugd
jeugd denten
jeugd
‘Jong werkenden ’
zonder kids

‘Oud werkenden ’
zonder kids

-Schoolkampen
‘Senioren’,
evt. kleinkids

-Interne sport- en speldagen

Wat heeft de (georganiseerde) sport te bieden?
Buitenschools

Welke doelstellingen horen bij
het bewegingsonderwijs?
Deelname leveren aan persoonlijke
ontwikkeling m.b.t. sport en bewegen van
iedere leerling, een leven lang?!

75
bonden

30.000
verenigingen

+ 5 miljoen
sporters

Vrijwillige deelname aan
sport- en beweegactiviteiten
zonder primaire
verantwoordelijkheid van vaken/of groepsleerkacht:
-Spelen/sporten in en rondom huis en huis
-Spelen/sporten onder begeleiding van …
-Spelen en sporten bij commerciële partij
-Sporten bij vereniging (trainen en
competitie) onder begeleiding van trainer,
coach of begeleider

Een ontmoeting tussen sport
en onderwijs
Naschools

Welke doelstellingen horen bij
de (breedte)sport?
sport

onderwijs

Verzorgen van een ‘klantgericht’
sportaanbod, waardoor ze een leven lang
sporten?!

Alle vrijwillige sport- en
beweegactiviteiten waar de
school en sportvereniging
elkaar ontmoeten en deze
gezamenlijk organiseren:
-Sporttoernooien

‘nieuwe’
vakleerkracht

-Sportkennismakingsactiviteiten
-Naschoolse sportactiviteiten

3. Project:
Sportaanbod voor het
onderwijs
Aan welke doelstelling
werken we samen?
Leerlingen een positieve beweegattitude
meegeven en hun leven lang sportief actief
te laten zijn!

Van beleid naar praktijk:
Europees jaar “Opvoeding door sport” (2004)
Alliantie school & sport (2005 – 2008)
Impuls brede scholen – combinatiefunctionarissen (2007)
Beleidskader sport, bewegen en onderwijs (2008)

17+2 bonden samen met NOC*NSF

Doel(stelling)
Door de versterking van de relatie tussen sport en
onderwijs realiseren van een meer samenhangend
en dekkend sport- en beweegaanbod voor de jeugd.
De kwantitatieve doelstelling voor 2012 staat op het
realiseren van 1500 schoolactieve verenigingen,
verenigingen die
zelf in staat zijn een structureel sportaanbod te
verzorgen.

Schoolactieve verenigingen

Doorkijkjes in de plannen van
de participerende bonden
KNLTB (150)
KNHS (50)
KNSB (100)
KNHB (125)
Atletiekunie (85)
KNZB (85)
Nevobo (100)
KNKV (75)
Watersportverbond (100)
JBN (100)
NHV (75)
NTTB (30)
SBN (20)
KNVB (150)
KNRB (50)
KNKF (150)
Nefub (20)
NBasketballB/NKBV*

Criteria:
-

Aanbod van gemiddeld 40 contacturen (ondergrens = 20 uur)

-

dat aansluit bij hetgeen in de onderwijssetting aangeboden worden

-

voor-, tijdens of direct na lestijden

-

en (bij voorkeur) verzorgd wordt in de “schoolse setting”

-

door deskundig verenigingskader
Nulmeting (sept./okt. 2009) heeft zicht gegeven op verenigingen
met potentie en intentie om schoolactief te worden (segmenteren).
1-meting (okt./nov.2010) geeft lijst met: (1) schoolactieve
verenigingen en (2) verenigingen, die al deels samenwerken met
het onderwijs en dit uit willen breiden – high potentials

4. De carrousel:
Bonden als makelaar/schakelaar om
samenwerking op lokaal niveau realiseren

Rutger Nienhuis

Henk Schuster

&

&

Eric Craemers

Jorg Andree

Suzan Goverde

Bart Hendriks

STAP 3
Welke rol als makelaar/schakelaar?
onderwijs  verenigingen Doelen

STAP 1
Wat zijn de plannen van de bonden?
verenigingen  onderwijs

STAP 2
Wat is de behoefte van de scholen?
onderwijs  verenigingen

-Goede voorbeelden
-Ondersteuningsconcept(en)

Meer informatie?
Huidig doel: Inspireren en mobiliseren (vraag)
• Website www.nocnsf.nl/sportenonderwijs
• Publicatie in LO4 (april 2010)
• Brief naar directie PO-scholen (half oktober 2010)
• Persoonlijke brief naar KVLO-leden (LO11, november 2010)
• Flyer, inclusief digitale doorverwijzing naar
contactpersonen bij de bonden
Toekomstig doel: Verbinden en inspireren (aanbod)
• Lijst met: (1) schoolactieve verenigingen en (2) high
potentials

Contactformulier (1)

Contactformulier (2)

Contactformulier (3)

Vragen?
?

Jorg.Radstake@noc-nsf.nl
Projectleider sport en onderwijs

