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SLO-veldaanvraag ‘streetsport’
In 2009-2011 draait de SLO samen met enkele

werkwijze
Voor 2009 is het doel om met de deelnemende scholen de eerste

scholen uit het voortgezet onderwijs de veldaanvraag ‘Streetsport’. Het doel van deze veldaan-

ideeën te ontwikkelen en ervaringen op te doen. Het gaat hierbij
om het ontwikkelen van lessen zowel in de zaal als buiten. Immers
streetsportachtige activiteiten kunnen prima in de zaal worden

vraag is dat de deelnemende scholen hun

geïntroduceerd. Er wordt hierbij steeds gedacht aan de eigen

leerlingen proberen te stimuleren tot deelname

Schriftelijk Examen (CSE), wordt de Street Sport Schoolweek door

aan ‘streetsport-achtige activiteiten’. Het project

De scholen willen leren van elkaars ervaringen. De netwerkbijeen-

schoolse situatie. In mei 2010, bijvoorbeeld tijdens het Centraal
het netwerk uitgeprobeerd.

staat nog geheel in de kinderschoenen.

komsten worden per toerbeurt op de scholen zelf gehouden.
Deelnemende scholen worden tijdens de netwerkbijeenkomsten
vertegenwoordigd door een of meerdere docenten lichamelijke
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opvoeding. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden ervaringen
uitgewisseld en ideeën ontwik-

Inmiddels hebben drie scholen zich

keld. Het gaat hierbij vooral om

aangemeld: Insula College te

het geven van praktijkvoorbeel-

Dordrecht, Oranje Nassau College te

den, indien mogelijk met leerlin-

Zoetermeer en het Thomas a Kempis

gen, naar elkaar. De aangereikte

te Zwolle. Voor deze veldaanvraag

ideeën worden binnen de eigen

die doorloopt tot 2011 is nog ruimte

vaksectie verder uitgewerkt.

voor nieuwe scholen. U kunt zich

Tot mei 2011 wordt de veldaan-

aanmelden bij de SLO. Voor e-mail-

vraag op lokaal en landelijk

contact zie onderaan dit artikel.

niveau doorontwikkeld met een

achtergrond

ners.

aantal lokale en landelijke partJongeren zijn vaak te weinig actief

Op lokaal niveau wordt bijvoor-

omdat de directe omgeving hen daar-

beeld gedacht aan het samenwer-

zijn er jongeren die allerlei, soms
extreem onveilige, beweegmogelijkheden ontdekken, zoals Urban
Running. Streetsport maakt deel uit

ken met een sportservice bureau
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toe te weinig uitdaagt. Tegelijkertijd

en het inzetten van combinatiefunctionarissen. In de tweede
helft van 2011 wordt het project
afgesloten.

van de bewegingscultuur en is steeds
meer in opkomst. Mogelijkheden om veilig te bewegen en plezier

beoogde opbrengsten

in bewegen te hebben, dicht bij huis en dicht bij school, worden

• formuleren van criteria en opdoen van ervaringen met veilig

vaak nog te weinig gezien en gebruikt. Jongeren die wel aan street-

bewegen bij streetsporten

sport-achtige activiteiten deelnemen doen dit vaak op een onveili-

• ontwikkelen van lesplannen voor een aantal streetsporten

ge manier. Voor het vak lichamelijke opvoeding ligt hier een nieuwe

• ontwikkelen van lesmaterialen/instrumenten voor ‘streetsport-

uitdaging.

oriëntatie’ en ‘streetsportkeuze’
• ontwikkelen van een draaiboek voor het organiseren van een

ambitieus einddoel
De SLO heeft een ambitieus einddoel gesteld: de SLO wil in mei
2011 samen met een aantal scholen en lokale en landelijke partners
de ‘Street Sport Schoolweek’ organiseren voor leerlingen in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het idee is dat in deze week zo veel mogelijk lessen lichamelijke

Street Sport Schoolweek op lokaal niveau
• samenstellen van een ‘gesloten’ community voor de netwerkscholen. In het cursusjaar 2010-2011 wordt de community omgebouwd tot de website ‘Streetsport’
• ontwikkelen van een marketing & communicatie traject voor het
organiseren van de Streetsport Schoolweek op landelijk niveau.

opvoeding in de directe omgeving rondom de school worden gegeven. Hiertoe willen we samen met scholen lesmaterialen/lesideeën
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ontwikkelen en uitproberen voor straatsporten, zoals streetvolley,
streettennis, breakdance, skaten, streetturnen, urban running en

g.vanmossel@slo.nl

mountainbiken op straat.
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