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STAND VAN ZAKEN
ALLIANTIE SCHOOL & SPORT
De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband tussen de ministeries
van OCW, VWS en de sportkoepel NOC*NSF. De doelstelling van de Alliantie is een
dagelijks sportaanbod in en om de school op 90% van de scholen in 2010.
Na een vliegende start van de Alliantie in januari 2006 is echter eind juni 2006 het
kabinet gevallen, waardoor alle onderzoeken en projecten in een stroomversnelling zijn gekomen. Door: Astrid Rosenboom
In het tweede kwartaal van 2007 wordt het

alle colleges van bestuur uitgenodigd waren. Op deze dag

herijkings- en opschalingsplan van de

hebben negentien instellingen een intentieverklaring gete-

Alliantie aangeboden aan het nieuwe kabi-

kend waarin zij aangeven sport en bewegen weer op te

net. In dit artikel leest u de stand van

nemen in het onderwijsprogramma.

zaken omtrent de programmalijnen en
specifiek over de diverse werkplannen die

Daarnaast heeft de Alliantie School & Sport sprintpremies ter

vallen onder deze programmalijnen.

beschikking gesteld voor ROC-instellingen. In totaal hebben

Om een structurele en brede basis te leg-

tien instellingen een incidentele premie voor 2007 ontvangen,

gen voor levenslang sport en bewegen is

ter waarde van € 50.000,- en drie instellingen, uit additionele

samenwerking nodig tussen sport en

middelen, een premie ter waarde van € 25.000,-. De projec-

onderwijs ten aanzien van de volgende

ten worden nauwgezet gemonitord ten einde de kennis te

drie programmalijnen:

bundelen zodat ook andere mbo-instellingen daarvan

1 sport- en beweegaanbod waaronder top-

gebruik kunnen maken.

sport
2 kader (opleidingen en combinatiefuncties)

Er wordt naar gestreefd om in 2007 de ontwikkeling van de

3 accommodaties.

sportactieve school in het PO en VO door te zetten naar het
mbo en de benchmark in gebruik te nemen.

SPORT- EN BEWEEGAANBOD

Daarnaast wordt onderzocht of een mbo-scholencompetitie

De Alliantie richt zich niet alleen op scho-

haalbaar is.

len in het primair en voortgezet onderwijs,
maar ook op regionale opleidingscentra

Een tweede belangrijk thema binnen de programmalijn aan-

(ROC). Sport en bewegen is juist in deze

bod zijn de inactieve leerlingen waar het NISB een onderzoek

sector voor veel jongeren niet vanzelfspre-

naar uitvoert. Gestreefd wordt dat in of naast de lessen op

kend. Het platform bewegen & sport mbo

school en in de (aangepaste) trainingen bij de vereniging het

heeft zich, in samenwerking met de MBO

sport- en beweegaanbod ook voor deze doelgroep in

Raad, de Alliantie en diverse ROC’s, het

voldoende mate uitdagend en interessant wordt.

afgelopen jaar ingezet om sport en bewegen weer op de kaart te krijgen bij de colle-

Het NISB is op zes scholen (drie PO en drie VO) door het

ges van bestuur.

hele land, pilots gestart. In deze pilots worden diverse stake-

Er zijn activiteiten op het gebied van com-

holders in en om de school in kaart gebracht en in samen-

municatie en PR georganiseerd zoals:

werking met deze stakeholders wordt een activiteitenaanbod

• de vorming van een nationaal team met

gecreëerd voor de inactieven.

prominente Nederlanders uit het
bedrijfsleven, politiek, gezondheidszorg,

Uit één-op-één contacten met de inactieven is gebleken dat

vakcentrale en sport

gedragsverandering van deze groep leerlingen extreem moei-

• een promotiefilm waarin het perspectief
vanuit de leerling benadrukt wordt
• een manifestatie op Papendal waarbij
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Rond het onderwerp topsport is een tweetal prestatievelden.
Ten eerste het creëren van betere mogelijkheden voor talentontwikkeling op school. De doelstelling omtrent het verhogen
van het aantal LOOT-scholen is reeds behaald. Daarnaast
wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de
LOOT-structuur in het mbo.
Ten tweede het creëren van topsportroutes voor beroepsopleiding topsporters en onderzoek naar de zogenaamde Centra
voor Talent Ontwikkeling.
Kader
De belangrijkste uitwerking omtrent professioneel kader is
het onderzoek naar de inzet van combinatiefuncties.
Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door SGBO en
hun aanbevelingen volgen eind maart.
In 2007 start de Alliantie met een aantal combinatiefuncties
om ervaring op te doen én om scholen sportgeoriënteerd te
krijgen. In samenwerking met scholen, gemeenten en sportverenigingen (bonden) worden op basis van co-financiering
de combinatiefunctionarissen aangesteld. Daarbij wordt
gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie in onderwijstype (PO en VO), aanstelling (gemeente, school, vereniging),
gemeente (grootte, sportief, provincie) en sportvereniging
(grootte, professionaliteit, meerdere disciplines).
De voorwaarden voor deze pilots worden eind februari
bekend gemaakt via de website van de Alliantie:
www.alliantieschoolensport.nl. Een ander belangrijk onder-

Activiteit voor het mbo?

deel is de ontwikkeling van een nationaal nascholingsaanbod
Actieve Leefstijl. De ALO’s Amsterdam en Groningen hebben

30 goede voorbeeldprojecten uitgewerkt zijn in een handboek

in opdracht van de Alliantie zeven modules ontwikkeld die tot

tezamen met richtlijnen voor multifunctioneel gebruik van

de zomer worden uitgevoerd

accommodaties.

in twee pilots. In september

Voor het project Sport ‘n [Space] heeft de VSG twaalf architecten-

2007 starten alle zes de ALO’s

bureaus uitgedaagd om in samenwerking met twaalf jeugd-

met dit nascholingsaanbod

panels (leerlingen in het primair, voortgezet en beroeps-

dat voornamelijk gericht is op

onderwijs) innovatieve ontwerpen te maken voor sport- en

docenten in PO en VO.

onderwijsaccommodaties van de toekomst.
De teams zijn geprikkeld om buiten gebaande paden (zoals de

Multifunctionele sportac-

sporttechnische normen) te ontwerpen. Deze projecten zijn op

commodaties

vrijdag 26 januari 2007 gepresenteerd. In de drie categorieën is

De VSG (Vereniging Sport en

in elke een winnaar uitgeroepen. In het primair onderwijs is

Gemeenten) is verantwoorde-

het winnende en zeer spraakmakende ontwerp – het Christina

lijk voor de uitvoering van

Speelsysteem – van de prinses Christina School uit Nieuwegein

twee projecten op het gebied

en Koppert + Koenis Architecten namens de provincie Utrecht.

van accommodatiebeleid:

De jury roemde de innovatieve vormgeving die in niets lijkt op

good practices van multi-

de standaardgymzaal van nu. Het ontwerp is zowel toepasbaar

functionele sport- en

in de grote stad als in kleinere gemeenten en vormt een perfec-

onderwijsaccommodaties en

te combinatie van binnen- en buitensport.

innovatieve ontwerpen van

In de categorie voortgezet onderwijs ging de prijs naar

school- en sportaccommoda-

Look@USS van het Beatrix College in Tilburg. Namens de pro-

ties (Sport ’n [Space]).

vincie Noord-Brabant en in samenwerking met GAJ

Het voorlopige resultaat van

Architecten lieten zij in hun ontwerp een volledig vernieuwen-

de good practices is dat er

de insteek zien. Het vernieuwende van het concept zit onder

ongeveer 30 projecten staan

andere in de gebruikersvriendelijkheid en de brede toepas-

geregistreerd als ‘Good

baarheid van het ontwerp. Als belangrijk element noemde de

Practices’. Eind 2007 zullen er

jury de onzichtbare verbinding die integratie van allochtone
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en autochtone jongeren op een subtiele manier teweegbrengt.
Namens de provincie Groningen won het Alfa College in
Groningen de eerste prijs binnen de categorie middelbaar

geëigende partner om toe te rusten om de doelstellingen te
behalen.
• De volledige tussenrapportage vindt u terug op de website

beroepsonderwijs met de Lighthall. In samenwerking met Van

van de Alliantie School & Sport, de eindrapportage wordt

den Belt Sportaccommodaties zetten zij een uitdagend inno-

begin maart 2007 opgeleverd.

vatief ontwerp neer. Volgens de jury heeft de vorm van dit
ontwerp pretenties voor de toekomst en biedt het veel toe-

NOC*NSF KRITISCH POSITIEF OVER REGEERAKKOORD

passingsmogelijkheden. Als drijvende hal is dit ontwerp op

NOC*NSF is blij met de expliciete erkenning van de maat-

elk water toepasbaar.

schappelijke waarde van sport in het nieuwe regeerakkoord.

Foto’s van de ontwerpen kunt u vinden op www.alliantie

Het nieuwe kabinet wil met extra geld de sport zelf actief

schoolensport.nl onder gemeenten –> good practices.

ondersteunen. Daarmee gaat zij verder dan eerdere kabinetten. Winst is ook dat het nieuwe kabinet straks de sport-

BREDE ANALYSE BEVESTIGT INSTEEK ALLIANTIE

beoefening op scholen gaat stimuleren. Opvallend is wel dat

SCHOOL & SPORT

de nieuwe coalitie bij veel pijlers in het regeerakkoord de rol

Samenvattend lijken op dit moment de volgende inzichten

van sport nog niet concreet weet te maken.

gerechtvaardigd.

NOC*NSF vindt het een goede zet dat de coalitiepartijen zich

• De huidige opzet van samenwerking tussen onderwijs en

nadrukkelijk openstellen voor samenspel met professionele

sport is (mede door de wijze van stimulering/financiering)

maatschappelijke organisaties. Sport is een belangrijke maat-

te incidenteel en heeft te weinig bereik in relatie tot de

schappelijke kracht en de georganiseerde sport in Nederland

beweegnorm. Voor het behalen van die doelstelling is ande-

staat klaar om mee te praten. Het is vooral een positief

re, meer structurele, stimulering/financiering nodig.

regeerakkoord, waarin ambitie en kansen benutten centraal

• De uitbreiding van het aanbod aan sport en bewegen vanuit

staan. Daar kan de sport zich bij thuis gaan voelen.

de school naar vijf dagen en samenwerking met sportverenigingen vraagt vooral om voldoende en deskundig kader
en modernisering (en uitbreiding) van accommodaties.
• Indien aan de noodzakelijke randvoorwaarden wordt vol-

Correspondentie: a.rosenboom@sopo.nl

daan (kader en accommodatie) dan lijken scholen de meest

LET OP!
15 SEPTEMBER 2007

Wil jij een stage òf vrijwilligerswerk
in Latijns-Amerika om nooit te
vergeten?

GAAT HET GEBEUREN!

De Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding bestaat
dan 95 jaar!
En dat betekent… Tijd voor een reünie!

ISOP regelt het voor je!

Alle oud-studenten van de HALO en Fysiotherapie zijn
welkom op deze gezellige dag die zal bestaan uit:
sportactiviteiten, voorlichtingen, eten en drinken en zoals

Kijk voor meer informatie op
www.isop.nl
Of stuur een e-mail naar
info@isop.nl!

altijd een knallend feest!
Maak kennis met nieuwe collega’s, praat bij met
oud-klasgenoten en deel je ervaringen!
De reünie vindt plaats op de accommodatie van de HALO
(Laan van Poot).
Meer informatie is te vinden op http://www.halovrienden.nl

Internat
ionale Studenten Ontwikkelings Projecten
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