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Ondertussen
in Europa…
In een topic over internationalisering kan natuurlijk een stuk over
Europa niet ontbreken. Wat wordt er vanuit ‘Brussel’ gedaan om
internationalisering mogelijk te maken? Wat willen we er eigenlijk mee
bereiken? Zomaar wat vragen die op een antwoord zitten te wachten.
In dit artikel een stand van zaken.

Door: Peter Barendse en Sebastiaan Platvoet
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Is Brussel Europa? Is Europa een manier om
leuke projecten te financieren? Is Europa
een groep landen die op een aantal punten
wil samenwerken? Of is Europa een manier
om de vrede in ons deel van de wereld te
waarborgen? Of een club ambtenaren die regels
bedenkt waar iedereen zich aan moet houden… En
zo kunnen we nog wel even doorgaan. Misschien
is Europa wel alles wat hiervoor werd genoemd.
Zeker is dat aan wie je het ook vraagt, je een
ander antwoord krijgt.
Wat ook zeker is, is dat Europa, of eigenlijk de
Europese Unie, sinds een paar jaar ook het woord
sport in haar officiële verdrag heeft staan. Het verdrag van Lissabon, dat geen grondwet is maar wel
vaak zo genoemd wordt, meldt dat de EU zich ook
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op het terrein van sport mag gaan begeven. Het komt erop neer dat de EU op een aantal
sportgerelateerde thema’s activiteiten kan ondernemen en ondersteunen. De EU kan
geen wetten aannemen op het gebied van sport, maar wel ontwikkelingen stimuleren
en visie tonen.

Thema’s
De thema’s die de EU van de lidstaten mee heeft gekregen, voorbereid in het zogenaamde witboek ‘Sport’ en het actieplan ‘Pierre de Coubertin’ zijn:
● d
 e sociale rol van sport: gezondheidsbevorderende en maatschappelijke sport- en
beweegactiviteiten
● d
 e economische dimensie van sport
● d
 e organisatie van sport.
Sinds het in werking treden van het verdrag van Lissabon, met daarin het woordje sport,
is de EU bezig om een Europees sportprogramma voor te bereiden. Het moet gezegd
worden dat de financiële crisis wellicht roet in het eten gaat gooien als het gaat om de
daadwerkelijke totstandkoming van zo’n Europees sportprogramma. Maar ook als er geen
zelfstandig sportprogramma komt, zullen er Europese mogelijkheden voor samenwerking
rondom sport/bewegen/onderwijs zijn.
Om de Europese rol in sport verder te verkennen en uit te diepen, zijn de voorbereidende
maatregelen in het leven geroepen. In deze voorbereidende maatregelen kunnen organisaties subsidie aanvragen voor internationale projecten rondom de thema’s die door
de EU zijn vastgesteld. Zo zijn er projecten rondom gezondheid, participatie en integratie,
vrijwilligerswerk, de relatie met het onderwijs, gelijke kansen voor mannen en vrouwen
ondersteund.
Begin dit jaar publiceerde de EU een nieuw beleidsdocument: ‘Communication on sport’.
In dit stuk geeft Europa haar visie op hoe Europa meewaarde kan hebben in de sport.
Bijvoorbeeld als het gaat om versterken van vrijwilligerswerk in de sport en participatie
van jongeren, maar ook als bijdrage aan gezondheid. Deze ideeën zijn richtinggevend
voor toekomstige mogelijkheden voor projecten en samenwerking binnen Europa.
Voor meer informatie over Europa en sport: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm

foto’s: Hans Dijkhoff

Verkiezing Sportiefste school
ook internationaal?

E u ropa
Wat hebben wij aan Europa?
Europa maakt het door haar vernieuwde aandacht voor sport mogelijk
om samen te werken met organisaties uit andere landen. Door
inhoudelijk en financieel internationale ontwikkelingen te stimuleren
en te ondersteunen, ontstaan interessante nieuwe initiatieven en
netwerken.
Hieronder een greep uit de mogelijkheden en activiteiten. Deze voorbeelden geven vooral een beeld van wat er gebeurt en wat mogelijk is.

en bewegen. Van 10-13 oktober vindt in Amsterdam een Europese
conferentie plaats van het HEPA-netwerk.
Meer informatie over het HEPA-netwerk, bijeenkomsten en (gratis te
downloaden) publicaties vind je op:
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseaseprevention/physical-activity/activities/hepa-europe

HEPA
HEPA (afkorting van Health Enhancing Physical Activities): HEPA is een
netwerk van circa 250 organisaties, voornamelijk in Europa. Aan dit
netwerk nemen veel verschillende organisaties deel: onderzoeks- en
kennisinstituten zoals universiteiten en hogescholen, maar ook overheden en organisaties die sport en bewegen promoten. Het netwerk
is geïnitieerd door de WHO (World Health Organisation), maar werkt
tegenwoordig ook nauw samen met de Europese Unie. In het netwerk
wordt al jaren gewerkt aan het onder de aandacht brengen van het
belang van sport en bewegen voor de gezondheid. Het HEPA-netwerk
stimuleert internationaal hoogstaand onderzoek en brengt onderzoekers en wetenschappelijke kennis bij elkaar, vergelijkt nationale
aanpakken in beleid en vergelijkt interventies die in verschillende
Europese landen worden ingezet om jeugd meer te laten sporten
Je komt nog eens ergens
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Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Europa biedt mogelijkheden!
HCSC
HCSC ( Healthy Children in Sound Communities).
Een bijzonder project dat met steun uit Europa is
ontwikkeld is de aanpak HCSC: gezonde kinderen
in een gezonde buurt. Deze van oorsprong Duitse
aanpak is in een aantal Nederlandse en Duitse
steden opgezet. Met een Europese subsidie is de
stap gezet om nog vijf landen te betrekken, zodat
er nu ook HCSC-gemeenten zijn in de UK, Italië,
Tsjechië en Polen. De interventie zet in op een
lokale integrale aanpak, waarbij scholen, gemeenten, gezondheidsdiensten en andere relevante partijen een lokaal passend en haalbaar plan maken.
Uitgangspunten van dit plan zijn onder anderen
3+2 (drie keer gym en twee keer naschools sport
aanbod), actief transport van en naar school en
‘gezondheidsles’ tijdens schooltijd (over voeding
en bewegen). De test- en onderzoekresultaten van
deze interventie zijn positief. Samengevat: kinderen bewegen meer, eten gezonder en overgewicht
neemt af.
http://www.hcsc.eu/

SHE network
Het SHE-netwerk, gecoördineerd door NIGZ in
Nederland, brengt kennis, informatie en goede
voorbeelden over gezondheidsbevordering in het
onderwijs bij elkaar .
http://www.schoolsforhealth.eu/

ERASMUS voor studie en stage
Erasmus is een programma van de Europese Unie
ontwikkeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen. Het Erasmusprogramma is een onderdeel
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De samenwerking tussen de lidstaten en de rol van de Europese Unie hierin bieden voor
de sport en het bewegingsonderwijs kansen. Veel projecten van de EU zijn gericht op
kinderen en jongvolwassenen. Een steeds meer toenemende integratie van de lidstaten
van de EU zal hoogstwaarschijnlijk niet te stoppen zijn (en wellicht willen we dat ook
helemaal niet). Laten we een vooruitstrevende en innovatie ambitie hebben en inspelen
op ontwikkelingen die in gang worden gezet door de EU. Wil je meer weten over Europa
en sport, bezoek dan ook eens de site van NOC*NSF: zij toeren dit jaar door Nederland
met gratis workshops over Europa: http://www.nocnsf.nl/sporteneuropa

Intermezzo

Het Instituut Sport- & Bewegingsstudies van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft
Erasmusovereenkomsten met verschillende universiteiten in Europa (o.a. De Katholieke
Universiteit in Leuven, Sevilla University, Universitat de Barcelona). In de laatste jaren zijn
jaarlijks minimaal vier studenten van de Erasmuspartners die onderwijs volgen op de ALO
in Nijmegen. Zij verblijven een half jaar tot een jaar in Nederland en volgen een aantal
vakken naar keuze. De studiepunten die ze behalen tellen mee voor hun studie. Ook
zijn er meerdere studenten uit Nijmegen die hebben een semester hebben gestudeerd
in Barcelona. Ze hebben daar vakken gevolgd, stage gelopen en vooral veel persoonlijke levenservaring opgedaan. Het beste dat studenten leren is dat ‘in een ander land
zijn zaken niet beter of slechter maar anders’. In Spanje bijvoorbeeld hanteren ze een
veel minder strakke organisatie van de les maar wordt er toch volop geleerd en plezier
beleefd. Spaanse studenten verbazen zich in Nederland vaak over ‘afspraak is afspraak’
en op tijd komen en op tijd beginnen. Dat het ook anders kan dan in hun eigen land is
een mooie les voor Nederlandse en Spaanse studenten.

van het Leven Lang Leren Programma (LLP). Het Erasmusprogramma richt zich vooral op
studenten die een deel van de studie (onderwijs of stage) in een ander Europees land
willen volgen. Ook uitwisseling van docenten behoort tot de mogelijkheden van Erasmus.
De hogeschool en universiteit waaraan een student studeert dient een Erasmusovereenkomst te tekenen met andere Europese (onderwijs)instellingen om uitwisseling mogelijk
te maken. Om de uitwisseling te vergemakkelijken is in Europa de BaMA (Bachelor
Master)-structuur ingevoerd en wordt gebruikgemaakt van het European Credit Transfer
System (ECTS). Zo is er meer harmonie in de hoger onderwijssystemen en wordt samenwerking en uitwisseling makkelijker. Een Erasmusovereenkomst heeft als groot voordeel
dat een student ‘kosteloos’ aan een universiteit in het buitenland kan studeren. Ook
ontvangt een student een vergoeding vanuit de Europese Unie voor elke maand in het
buitenland. �❚

