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EN VERDER

SPORT MATCHT SCHOOL
Het project Sport Matcht School (SMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen 15 sportbonden, Alliantie School & Sport samen sterker, NOC*NSF en Sportservice.Net. Het doel is om in tien gemeenten en per gemeente op tien scholen
voor basis onderwijs en voortgezet onderwijs te komen tot extra naschools sportaanbod. De ambitie is om in het schooljaar 2007-2008 pèr school, in een periode
van minimaal 20 weken, twee maal per week extra naschools sportaanbod te realiseren in samenwerking met plaatselijke sportverenigingen, die onder de 15 deelnemende sportbonden vallen. Door: Merijn Wilde en Paul de Ruijter
Staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS): ‘Ik

NOC*NSF stimuleert deze samenwerking dan ook van harte’.

ben erg enthousiast over dit initiatief omdat
het de sportverenigingen sterker maakt,

Vijf dagen sporten

mede door de samenwerking met scholen.

De Alliantie School & Sport samen sterker heeft tot doel scho-

En met een beter sportaanbod zijn natuur-

len en sportverenigingen structureel met elkaar te laten

lijk de jongeren de winnaar! Dit programma

samenwerken, zodat jongeren vijf dagen per week binnen en

draagt bij aan de maatschappelijke doelen

buiten de schooluren gebruik kunnen maken van een sport-

van het kabinet op het gebied van sociale

en beweegaanbod. Om deze ambitie te realiseren is voor vere-

samenhang en gezondheid’.

nigingen professionalisering van het kader en een vernieuwd
aanbod noodzakelijk

Voorzitter Erica Terpstra (NOC*NSF): ‘Fantastisch om te zien dat de sport ook haar ei-

Combinatiefuncties voor een levenlang sport en bewegen

gen verantwoordelijkheid neemt. Het is

Het project SMS past heel goed bij de taken van de nieuw aan

uniek in de geschiedenis dat 15 bonden op

te stellen combinatiefunctionarissen, die het nieuwe kabinet

deze manier elkaar ondersteunen en geza-

stimuleert in haar beleidsplannen. Deze nieuwe functionaris-

menlijk lokaal de brug gaan slaan tussen

sen werken op school én binnen de sportvereniging en leggen

gemeenten, sportverenigingen en scholen.

daar verbindingen tussen. Naast de versterking van de sport-
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Lummelspel
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Vijftien sportbonden doen mee!
Voor dit project heeft de Alliantie de samenwerking gezocht
met sportbonden, NOC*NSF en Sportservice.Net. Deelnemende bonden zijn
KNBSB

Koninklijke Nederlandse Baseball- en Softbal Bond

KNCB

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

KNGU

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

KNHB

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

KNKV

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond

KNLTB

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond

KNWU

Koninklijke Nederlandse Wieler Bond

KNZB

Koninklijke Nederlandse Zwem Bond

NBB

Nederlandse Basketbal Bond

NEVOBO Nederlandse Volleybal Bond
NHV

Nederlands Handbal Verbond

NKB

Nederlandse Korfbal Bond

NTB

Nederlandse Triathlon Bond
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Het Watersport Verbond
Deelnemende gemeenten
Almere, Boarnsterhim, Borger Odoorn, Delft, Deventer,
Deurne, Ede, Haarlemmermeer, Venlo en Zeist.
Zeilen
verenigingen levert een combinatienatiefunctie tevens een

Er is een aanbod van twaalf verschillende sporten en de extra

bijdrage aan de realisatie van brede scholen en de naschoolse

lessen worden aangeboden in blokken van vier tot zes weken.

opvang. Uiteindelijk wordt hiermee een levenlang sport en

Samenwerkingspartners van de gemeente Venlo zijn diverse

bewegen van jongeren gestimuleerd.

onderwijsstichtingen, buitenschoolse opvang en partners met
betrekking tot dagarrangementen. In de toekomst is het pro-

ENKELE DEELNEMENDE GEMEENTEN AAN HET WOORD

ject Sport Matcht School richtlijn voor een structureel school-

Almere

sportprogramma.

‘Het stimuleren van het naschools bewegen is een must voor
kinderen. Kinderen ontmoeten via het naschoolse aanbod an-

Haarlemmermeer

dere kinderen van verschillende doelgroepen. Ze komen met

In de gemeente Haarlemmermeer is het project gestart met

elkaar in contact en het maakt dwarsverbanden mogelijk tus-

negen scholen voor basisonderwijs en één school voor voort-

sen verschillende partijen in een buurt’, zeggen Anton Spaan

gezet onderwijs. Projectleidster Sandra van Gemert van Sport-

van de gemeente Almere en René Maertens van de scholenge-

service Haarlemmermeer is gestart met een inventarisatie van

meenschap Echnaton tijdens de uitvoering van de eerste

wensen van de scholen en de mogelijkheden van de vereni-

match te Almere d.d. 17 januari 2008. ‘Dit is de meerwaarde

gingen om op die wensen in te gaan.

van het project SMS en het extra naschools sportaanbod in

Een aantal scholen maakt tijdens schooltijd en naast de regu-

Almere.’

liere lessen bewegingsonderwijs extra tijd vrij voor het project
Sport Matcht School. Ook zijn de verenigingen steeds enthou-

Venlo

siaster over de invulling van de matches. Een knelpunt was de

De gemeente Venlo is erg enthousiast over de opzet van het pro-

zaalhuur, maar Sportservice Haarlemmermeer is een samen-

ject Sport Matcht School en is voortvarend van start gegaan.

werkingsverband aangegaan met sportfondsen Haarlemmer-

Allereerst is bij de scholen geïnventariseerd welke sporten zij

meer die de gymzalen gratis ter beschikking stellen.

graag aangeboden willen hebben. Vervolgens zijn de verenigingen benaderd om de matches in te vullen en deze reageerden

Op 4 maart 2008 is het project Sport Matcht School officieel ge-

heel positief en enthousiast. In januari 2008 zijn de eerste mat-

opend door wethouder Michel Bezuijen en onder toeziend oog

ches gestart en er zijn tot de zomervakantie 57 matches ge-

van Jos Kusters (programma directeur Alliantie School & Sport).

pland. Naast de tien deelnemende scholen zijn er 18 verenigin-

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 van de Antoniusschool uit

gen die participeren in het project Sport Matcht School.

Nieuw-Vennep namen deel aan vier verschillende sportclinics
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Slaan vanaf de batting-T
zoals wielrennen, zaalvoetbal, tennis en honk- en softbal.

Reactie van de KNZB

Inmiddels zijn er 49 matches gemaakt. Iedereen is heel erg en-

Het bijzondere aan het project SMS is de bundeling van krach-

thousiast en alle vakleerkrachten hebben de afgelopen weken

ten en de samenwerking van de sportbonden om het extra na-

met veel plezier de kinderen tijdens extra beweegmomenten

schools sportaanbod te realiseren. In elke gemeente wordt een

kennis laten maken met het wielrennen. De wielerbond heeft

Lokaal Project Team (LPT) samengesteld, die de regie heeft

per school een lesmap en drie BMX-fietsen ter beschikking ge-

over de lokale uitvoering.

steld om dit mogelijk te maken.
De zwemverenigingen in de betreffende gemeenten worden
Sportservice Haarlemmermeer heeft goede contacten met

door het LPT gevraagd om mee te doen en de matches aan de

verschillende sportbonden. De bonden stellen materiaal ter

scholen te verzorgen. Door deel te nemen werken verenigin-

beschikking en zetten daar waar mogelijk bondskader in. Voor

gen aan de ene kant aan hun eigen bekendheid en aan de an-

Sportservice Haarlemmermeer is de samenwerking met de

dere kant vervullen zij een maatschappelijke functie. De kin-

bonden een absolute meerwaarde van het project SMS.

deren maken op een leuke manier kennis met de zwemsport

De gemeente Haarlemmermeer is druk bezig het project Sport

en de zwemvereniging, dus het mes snijdt aan meerdere kan-

Matcht School een vervolg te geven.

ten.
Het project Sport Matcht School slaat een brug tussen school en

Fietscross in de zaal

sport en een vervolg op dit unieke project is gerechtvaardigd,
gezien de positieve ervaringen van de deelnemende gemeenten
en bonden.
Over de auteurs
Merijn Wilde is scorende spits van de Alliantie School & Sport,
samen sterker.
Paul de Ruijter is landelijk projectleider van het project Sport
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Matcht School.
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Correspondentie: pruijter@sportservice.net tel.: 06 3029 3651

