Samenwerking Onderwijs & Sport
- leerervaringen opgedaan in de
Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden -

d.d. 11 februari 2011

Programma workshop
•

Inleiding en achtergronden
[Hein Veerman, NOC*NSF – 10 min]

•

Samenwerking Onderwijs & Sport in Primair Onderwijs
[Meinou Steemers, Schoolsportvereniging – 30 min]

•

Samenwerking Onderwijs & Sport in
Voortgezet/Middelbaar Beroepsonderwijs
[Marloes Ludwig, Sportconnextion – 30 min]

Topsport- én breedtesportambities
Sportagenda 2012
Top 10

Meer mensen
sporten een
leven lang

Sterke bonden verzilveren kansen

Sportparticipatie in Nederland nu
100%

90%

80%

Sportparticipatie algemeen
70%

60%

50%

Sportparticipatie georganiseerde sport
40%

30%

20%

10%

0%

Kansen verhoging sportparticipatie
•

Bevorderen kwaliteit en duurzaamheid van
sportaccommodaties, professionals en vrijwilligers in de
sport en kwaliteit van de sportvereniging zelf

•

Verhogen sportparticipatie door focus op doelgroepen
waar sportparticipatie afneemt of relatief laag is

•

Intensieve samenwerking tussen sportverenigingen,
gemeenten, onderwijs, sociaal maatschappelijke
instellingen en bedrijfsleven ter verhoging
sportparticipatie

Programma’s sportparticipatie
•
•
•
•
•
•
•

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden
Nationaal Actieplan Sport & Bewegen
Sportaanbod voor het onderwijs
Meedoen Alle Jeugd door Sport
Gehandicaptensport
Bedrijfssport
Seniorensport

•

Vele projecten van sportbonden zelf!

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Meer sportverenigingen met een aantrekkelijk vernieuwend
sportaanbod dat aansluit op de vraag van huidige en nieuwe leden
 inspiratiebron voor andere sportverenigingen

Vereniging als winkel en leerbedrijf
Sportdorp
KNVB 45+
Sportfrissel

Duursportief
De Pelikaan

Clubfit

Vereniging als winkel en leerbedrijf

Bouncesports

Waterpolo Rulez

KNVB 45+
Sportbank

Sportvarianten voetbal
Sportboulevard Enschede

Vereniging als winkel en leerbedrijf
Streetball
Sportconnextion
Schoolsportvereniging
SportZ

Streetball
ML Plaza
Vereniging als winkel en leerbedrijf
Lekker in je vel naar de vereniging
Streetball

LISSO

Grenzeloos in beweging

KNVB 45+

Vereniging als winkel en leerbedrijf

•

22 Proeftuinen

•

> 30 plaatsen

•

> 20 sportbonden

•

> 100 sportverenigingen

Vrijenbroek.nl

Sport & Leisure Park

Samenwerking Sport & Primair Onderwijs
•

Schoolsportvereniging – Meinou Steemers

Meinou Steemers

Schoolsportvereniging

Wat is een Schoolsportvereniging?
De wijk

Tennisclub

Turnclub

Basisschool

Korfbalclub
Voetbalclub

Waarom een Schoolsportvereniging?
• Sportaanbod creëren in wijken waar weinig sportverenigingen zijn
• Kinderen structureel aan het sporten en bewegen krijgen
• Verenigingsleven, de wijk en de school een impuls geven
• Uitgedaagd door NOC*NSF

Werkwijze

• Start met 4 sporten
• 6 proeftrainingen
• Ouderbijeenkomst
• Lid worden
• Trainen bij school, competitie
op hoofdlocatie

De vereiste ingrediënten

• Een stedelijke stuurgroep
• Projectteam als centraal servicepunt
• Een coördinator op school
• Betrokken scholen
• Sterke sportverenigingen

Aantallen
• 18 Schoolsportverenigingen
• Ruim 1500 kinderen lid van een sportvereniging

Succesfactoren

• Coördinator
• Drempel afstand wegnemen
• Combinatie met Jeugdsportfonds
• Samenwerking met partijen in de wijk

Knelpunten

• Voldoende kwalitatief kader
• Ouderbetrokkenheid

Ontwikkelingen

• Schoolsportvereniging op het VO/MBO
• Ouderbetrokkenheid
• Landelijke uitrol

Vragen

Samenwerking Sport & VO/VMBO
•

Sportconnextion – Marloes Ludwig

Loo

Introductie
Multifunctioneel
complex met sport in
de hoofdrol

Samenwerking met bonden
en andere verenigingen

introductie
Sterke verenigingen

Intensieve
samenwerking
netwerkpartners
(sport, onderwijs
en zorg)

• Zwaluwen Utrecht 1911
• Domstad Dodgers
• LadyFit
• De Halter

Ondersteuning
bedrijfsleven, o.a.
Rabobank

Samenwerkingpartners
Sportbonden
Gemeente Utrecht
ROC ASA en
ROC Midden Nederland

samenwerkingpartners
Domstad Dodgers
Doenja

Ladyfit

De Halter

Hogeschool Utrecht en
Universiteit Utrecht
VMBO: Globe College,
UniC , X11

Zwaluwen Utrecht
1911
Basisonderwijs

Sportservice
Midden Nederland

Vereniging Sport
Utrecht
Bedrijfsleven Utrecht
w.o. Jaarbeurs,
Rabobank

Programmalijnen
• SportWorks (bedrijfssport)
• LadySports (allochtone meisjes/dames)
programmalijnen
• SportCollege (vmbo-jongeren)

sportcollege

SportCollege

• Sportaanbod vmbo-leerlingen (Amerikaans model)
• Tijdens en na schooltijd
• Combinatiefunctionaris
• Veel allochtone leerlingen
• Samen met sportverenigingen in de wijk

Doel: bereiken inactieve vmbo-jongeren
• wekelijks aanbod tijdens en na schooltijd
• uitdagend en gestructureerd sportprogramma

doel
• clinics, cursussen, events & competities

Voorbeeld programma
Maandag en donderdag
13.30 / 15.30 uur (Globe uren)
• Enthousiast maken voor een
sport
• Periode van 9 weken +
activiteitenweek(toernooien)
• Sportverenigingen

programma

Naschoolse activiteiten
•
•
•
•
•

Voetbal, honkbal en thaiboks
Schoolvoetbal
Mission olympic
Sport en Speldag
Pauze sport

Waar je op moet letten…
• Wekelijks tijdens en na schooltijd.
• Vaste dagen en tijden.
voorwaarde
• Andere omgeving > locatie vereniging.
• Pakkende naam sport. Bijv. Selectiewedstrijden
• Flexibele/korte werkvormen  korte spanningsboog

Valkuilen…
• Weinig zelf gemotiveerde leerlingen
• Te weinig competente trainers

valkuilen
• Afstand locatie / vereniging  niet te ver weg
• Alleen vrijwilligers kunnen dit niet aan
• Een professional moet coördineren

Benodigdheden…
• Een betrokken ambassadeur (trekker) binnen school.
• Een vakleerkracht of mentor bij de les aanwezig.
• Competente trainer/instructeur + 1 assistent per
benodigdheden

activiteit. (ROC-student Sport & Bewegen/CIOS)

• Up to date draaiboek / lesvoorbereiding.
• Goede afstemming tussen partijen (ook deelnemers)
• Capaciteit vergroting van de verenigingen.

Vragen?

vragen

www.sportconnextion.nl

h.galesloot@rocmn.nl

06-24826725

m.ludwig@sportconnextion.nl

06-27483711

Samenwerking Sport & Speciaal Onderwijs
•
•
•

De Pelikaan in Zwolle – pelikaan-zwolle.nl
Sport & Leisure Park in Landgraaf - sportenleisurepark.nl
Flik-Flak in ‘s-Hertogenbosch – flik-flak.nl

Sport & stages (VO, MBO, HBO, WO)
•
•
•

De Pelikaan in Zwolle – pelikaan-zwolle.nl
Sport & Leisure Park in Landgraaf - sportenleisurepark.nl
Vereniging als Winkel en Leerbedrijf in o.a. Eindhoven –
winkelenleerbedrijf.nl

•
•
•

Sportvarianten Voetbal in Zeist – saestum.nl
365 dagen sportaanbod – sportboulevardenschede.nl
Lisso – lisso.nl

Leerervaringen in Innovatiegroothandel

www.nocnsf.nl/innovatiegroothandel

