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150

Jaar KVLO

In het kader van het topic een bijdrage over de viering van een jubileum en
wel van onze eigen KVLO! Na een oproep voor suggesties en ideeën in LO
14 van december 2008, krijgt het definitieve programma om het 150-jarig
bestaan van de KVLO op grootse wijze te vieren steeds meer vorm. Hoever zijn
we al? De komende tijd zullen we je informeren over het programma.

Door: Aernout Dorpmans
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De directeur van het bureau, Cees Klaassen,
is verantwoordelijk voor het programma
KVLO 150 jaar; Aernout Dorpmans voert het
programma uit. Het bureau zorgt voor de secretariële ondersteuning en indien nodig wordt bij
specifieke zaken assistentie gevraagd. We denken
hierbij aan stagiaires van hbo- en mbo-instellingen.
Per programmaonderdeel zijn of worden projectgroepjes geformeerd die op organisatorisch en
uitvoerend vlak ondersteuning geven.

Programma
Voor het gehele jaar 2012 proberen we een
ambitieus programma te verwezenlijken. Feitelijk
hebben we met twee schooljaren te maken: het
schooljaar 2011-2012 en 2012-2013. Een aantal
activiteiten vindt in het voorjaar plaats en een aantal na de zomervakantie. Daarmee kun je dan met
je onderwijskundige planning rekening houden.

De volgende onderdelen zijn benoemd.
1	De KVLO is 150 jaar jong en heeft al 150 jaar passie voor bewegen
Het bestuur zal in de nieuwe beleidsnotitie 2012 – 2016 deze passie voor bewegen
en sport verder vertalen in een visie met nader te bepalen doelstellingen. Daar zetten we het beeld van de KVLO neer: ambitieus, gedegen, onderbouwend, samenwerkend, betrouwbaar, creatief. Daarnaast neemt de KVLO ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze boodschap dragen we uit naar alle maatschappelijke
partners en de politiek.
2	Er komt een digitaal lustrumboek: 150 jaar KVLO = 150 jaar passie voor bewegen
Door een werkgroep is het laatste halfjaar veel werk verricht om een digitale canon
samen te stellen. Diverse auteurs zijn gevraagd en aan het werk gegaan om de
‘vensters’ te vullen. In de wintervergadering 2011 zal de canon als start van het
150-jarig bestaan aan de leden worden aangeboden.
3	De leden, de vakcollega’s, moeten centraal staan
De KVLO is er als vakorganisatie allereerst voor haar leden maar maakt zich daarnaast ook hard voor kwalitatief, goed bewegingsonderwijs. Dit betekent dat we
het streven naar kwalitatief en goed bewegingsonderwijs willen linken aan goede
kwaliteitsvolle scholing. Hoe willen we dat nu uitdragen?
● In samenwerking met de ALO’s en andere opleidingsinstituten zullen alle
studiedagen in het teken komen te staan van 150 jaar passie voor bewegen.
Gepassioneerde inleiders, collega’s, zullen dat vertalen. ‘Collega’s voor collega’s’
ofwel ‘Teachers for Teachers’. Daarnaast zullen we in het dagprogramma ruimte
creëren om bij dit feestelijk moment stil te staan.
● In overleg met de directeuren van de grote sportbonden is afgesproken dat er
rond EK’s en WK’s of andere grote toernooien clinics komen waarbij we werken
aan eigen vaardigheid, het opdoen van leerstof voor de dagelijkse onderwijspraktijk en het bezoeken van een of meerdere wedstrijden op deze dag. Met de
honk- softbalbond (KNBSB) hebben we al een principeakkoord rond het EK honkbal. We willen daarbij voor zowel de collega’s in het PO als het VO een aanbod
verzorgen.
● N
 a de Olympische Spelen in Londen gaan we samen met NL-Coach een Nationaal
sport- & beweegcongres organiseren: school & sport in een breed perspectief.
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De knieopzwaai; zelden meer
vertoond

De heer Kramer aan het woord

Topcoaches en collega’s die ook in de sport als
coach werkzaam zijn, zullen dan praten over
hun passie voor de sport en het bewegen.
Deze dag zal in de maand september plaatsvinden op Papendal.
Bij deze studiedagen willen we ook de ALO-studenten betrekken. Zij zijn onze toekomstige collega’s.
4	Bereik ook het onderwijs, de ouders en de leerlingen
De achterliggende gedachte hierbij is: hoe kunnen
we de KVLO etaleren als een sociaal, maatschappelijk betrokken organisatie. Daarbij is het ook een
goed moment om de betekenis van bewegen en
sport binnen het onderwijs opnieuw een accent te
geven. De KVLO zal zich inzetten om bij het maatschappelijke werkveld de rol van bewegen en sport
aan te blijven kaarten.
● In 2012 organiseren we voor de tiende maal de
School Final van Mission Olympic. Samen met
Coca-Cola en NOS*NSF willen we aan deze tiende
School Final een extra feestelijk tintje geven.
● S amen met het Nationale Sport Platform gaan
we in de Nationale Sportweek 2012 de eerste
Nationale sport- en beweegdag organiseren
waarbij het de ambitie is dat we 1,5 miljoen
jongeren willen laten bewegen voor jongeren.
We gaan dat doen samen met het onderwijs, de
sportbonden, de clubs, de provinciale sportraden, de gemeenten en het bedrijfsleven. Daarbij
gaan we deze dag koppelen aan ‘bewegen
en sporten’ voor goede doelen die concreet te
maken hebben met bewegen, sport, gezondheid en lifestyle.

● B
 ij TNT Post is een aanvraag ingediend voor een nationale postzegel rond het 150jarig bestaan van de KVLO zodat het hele land weet dat we 150 jaar jong zijn.
● M
 et diverse partners in het onderwijs en bedrijfsleven is volop overleg. De eerste
reacties zijn zeer positief en hoopvol dat het allemaal gaat lukken.
5	Activiteit voor de kaderleden
● D
 e kaderleden zijn de ziel van de vereniging. Veel kaderleden zijn al jaren gepassioneerd bezig om de visie en het beleid van de KVLO mee te bepalen en uit te dragen.
Rond de voorjaars- en wintervergadering willen we deze vrijwilligers op gepaste
wijze in het zonnetje zetten.
6	Activiteit voor de medewerkers op het bureau
De KVLO is 150 jaar jong dankzij de medewerkers op het bureau. Ook zij zullen niet
worden vergeten.

Kortom
De KVLO is nog net zo gepassioneerd voor het bewegen en de sport als de collega’s die in
1862 de KVLO gestart zijn. De komende tijd houden we je op de hoogte.
Aernout Dorpmans is projectmanager 150 jaar KVLO
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WERKWEKEN / TREKTOCHTEN

Langevelderslag 36-38
2204 AH Noordwijk
Tel:
088-007 2010
E-mail: info@zwerfsport.nl

België: Ardennen: 5 locaties
Frankrijk: Ardennen en Alpen
Frankrijk: Verdon-Côte d’Azur-Mimizan
Duitsland: Eifel - Heimbach
Slovenië: Alpen - Bled
Nederland: Noordwijk

Gratis introductiedag Ardennen
KIJK OP:

Zondag
10 april 2011
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Contact:
aernout.dorpmans@kvlo.nl

LO -3

25 mrt. 2011

>> 7

