De buurtsportcoach bestaat niet… Hoe kunnen we hem beter maken?
Wie zich begeeft in de wereld van de buurtsportcoaches komt er al snel achter dat de
buurtsportcoach niet bestaat. In de ene gemeente heet hij of zij combinatiefunctionaris, in een andere
beweegcoach. Weer ergens anders werkt de buurtsportcoach met jongeren en noemen ze hem liever
talentcoach. Voor wie het niveau omhoog wil schroeven, is dat een lastig gegeven.
Marloes Aalbers van NISB, bezig met een kwaliteitsimpuls voor alle buurtsportcoaches, constateert dat het
na de kwantitatieve groei van de afgelopen jaren tijd is voor de inhoud. ‘Het doel van het rijk en de
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) was in 2012 dat er binnen enkele jaren 2.900 FTE als
buurtsportcoach aan de slag zou zijn. Dat is gelukt. Nu is het tijd om die beroepsgroep in kaart te brengen,
om goed zicht te krijgen op de praktijk.’
Verder ontwikkelen, maar hoe?
Die praktijk is ongelooflijk divers, weet Aalbers inmiddels. Niet alleen door de verschillende naamgevingen,
maar ook omdat er binnen de beroepsgroep van zuiver uitvoerend tot louter coördinerend wordt gewerkt. ‘Er
is wel degelijk een behoefte om zich verder te ontwikkelen, maar niemand weet precies hoe die ontwikkeling
eruit moet gaan zien.’
NISB onderzoekt daarom, in nauwe samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), welke
behoefte er precies leeft bij de beroepsgroep. Aalbers: ‘Er zijn plannen voor een landelijke dag, maar is daar
wel vraag naar? Moet er een digitaal platform komen? Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Er is uiteindelijk
natuurlijk wel een rode draad voor wat betreft buurtsportcoaches. Maar als je als NISB wilt faciliteren en
stimuleren, dan moet die rode draad wel duidelijk zijn. Na de aandacht voor de kwantiteit is het nu tijd voor
meer invloed op de kwaliteit.’
Kwaliteit opleiding verbeteren
Met het behalen van de kwantitatieve doelstelling van de buurtsportcoaches, is ook bij de overheid de focus
verlegd richting kwaliteitsverbetering. De werkgroep ‘Flankerend beleid Buurtsportcoaches’, onder leiding
van Philip Geelkerken, geeft in haar rapport ’Aan de slag met buurtsportcoaches’ (2012) een aantal adviezen
om de kwalitatieve inzet van buurtsportcoaches te verhogen.
De aandacht moet wat betreft dit rapport voornamelijk uitgaan naar de kwaliteit van de initiële opleidingen en
verbetering van het nascholingsaanbod. Verder moeten buurtsportcoaches meer mogelijkheden krijgen om
onderling kennis te delen. Voor de kwaliteitsverbetering van de opleidingen is er grote behoefte aan
voorbeeldfuncties, met bijbehorende competenties. Ook minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) heeft te kennen gegeven dat voor de verdere ontwikkeling van de buurtsportcoaches het effect
van de inzet onderzocht moet worden.
EVCtraject, een tussenstand
In augustus 2013 is een traject voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) van de buurtsportcoach
van start gegaan. Daarbij zijn NOC*NSF, NISB, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke
Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Werkgevers in de Sport (WOS) betrokken. Er is
inmiddels een meetstandaard voor competenties ontwikkeld, die door het werkveld is gevalideerd en

vastgesteld. Deze meetstandaard heeft een voorlopige status, omdat er wijzigingen in het functieprofiel van
de buurtsportcoach plaats kunnen vinden. Eventuele herziening van de meetstandaard vindt plaats op
jaarlijkse basis.
De verbinding met de onderwijsaanbieders is een volgende fase, die momenteel in volle gang is. Mochten
buurtsportcoaches niet aan de meetstandaard voldoen, dan moeten zij via scholing alsnog het
ervaringscertificaat kunnen verkrijgen. De buurtsportcoaches die het EVCtraject (al dan niet na aanvullende
scholing) met succes hebben doorlopen, krijgen een ervaringscertificaat. Een onafhankelijke diploma
commissie bewaakt de kwaliteit van het traject en geeft de certificaten uit. In de nabije toekomst moet de
meetstandaard bij het Kenniscentrum EVC brancheerkenning krijgen, zodat die de status van een
branchestandaard krijgt.

Meer informatie
Website Sport & Bewegen in de Buurt
Met onder meer nieuws, informatie en praktijkvoorbeelden voor iedereen die bij de inzet van
buurtsportcoaches betrokken is, dus ook buurtsportcoaches zelf.
Themadossier Buurtsportcoach
Digitaal dossier voor iedereen die meer over de regeling en/of inzet van buurtsportcoaches wil weten. Met
achtergrondinformatie, een overzicht van onderzoek, beleid, praktijkvoorbeelden en instrumenten voor zowel
gemeenten als buurtsportcoaches. In het themadossier is ook een overzicht opgenomen van opleidingen,
(bij)scholingen en workshops, die mogelijk interessant kunnen zijn voor buurtsportcoaches. Dit overzicht is in
december 2014 volledig geactualiseerd.
Kamerbrief over voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt
Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Sport en
Bewegen in de Buurt (21 oktober 2014).

Lees verder……...
In deze berichten leest u wat buurtsportcoaches zelf over hun werk, opleiding en verdere ontwikkeling te
zeggen hebben. De korte interviews met Justin Ingelse, Tom Schrurs en Tanja Dijkstra getuigen duidelijk van
de grote diversiteit in naamgeving, functies, rollen en taken van buurtsportcoaches.
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Justin Ingelse, combinatiefunctionaris in Nijmegen
Tanja Dijkstra, buurtsportcoach in Renkum
Tom Schrurs, beweegmakelaar in Utrecht

