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Het Blariacumcollege is de sportiefste school in het voortgezet onderwijs van Nederland
2016. Op 14 april tijdens de finaledag van de verkiezing Sportiefste VO-school heeft een jury
de school gekozen uit vijf genomineerde finalisten. Het Blariacumcollege is een voorbeeld
voor andere scholen als het gaat om staan voor kwaliteit van het bewegingsonderwijs in al
haar aspecten, haar maatschappelijke betrokkenheid en omgevingsbewustzijn.
TEKST JORIEKE STEENAART (SECRETARIS VAN DE JURY)
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ehalve de titel ontving de winnende
school tevens een waardecheque van
€3000,-. De andere vier finalisten,
(Develstein College, Zwijndrecht,
Christelijk Lyceum, Veenendaal, Calandlyceum,
Amsterdam, Gomarus College, Assen) ontvingen ieder een waardecheque van €1.500,-. De
cheques zijn beschikbaar gesteld door de firma’s
Bosan, Janssen-Fritsen en Nijha.
Deze verkiezing werd voor de achtste keer
georganiseerd door de KVLO (de Koninklijke
Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)
en NOC*NSF, in samenwerking met de
Hanzehogeschool Groningen (Instituut voor
Sportstudies).

Blariacumcollege Venlo
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Het Blariacumcollege betrekt op een uitstekende
wijze haar omgeving bij het onderwijs in bewegen. De school vervult daardoor een belangrijke
rol in Venlo en omgeving.
Het Blariacumcollege biedt een ruim en divers
beweegaanbod voor alle leerlingen.
Ook maakt de school optimaal gebruik van de
sportieve omgeving en laat andere partijen hierin
participeren. De maatschappelijke betrokkenheid
is goed zichtbaar in de projecten van de school,
zowel op regionaal als internationaal niveau.
De jury is verder ook onder de indruk van de
ruimte die de vaksectie krijgt om zich te professionaliseren. De vaksectie pakt deze ruimte
om zich (blijvend) te ontwikkelen en haalt de
gewenste scholing in huis. Hiermee houdt zij de
kwaliteitsimpuls binnen de vaksectie gaande,
trajecten als KWALO en ‘oog van de meester’(differentiëren) worden actief opgepakt. Ook weet
het Blariacum in haar naschoolse sportactiviteiten genaamd IXport 600 leerlingen per week in
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beweging te brengen. Dit alles leidt tot een sterke
toename in de sportparticipatie en een verhoogd
succes in de doorstroom naar verenigingen.

Podiumpresentatie
De prijs voor beste podiumpresentatie is gewonnen door het Calandlyceum uit Amsterdam. Zij
kregen de meeste stemmen van het publiek. In
een flitsende show kwamen diverse sporten,
waaronder freerunning, voor het voetlicht.
Daarmee verdiende de school de publieksprijs;
een cheque t.w.v.€1000 beschikbaar gesteld door
Schoolkleding.nl.

Programma’s
De vijf genomineerde scholen waren zeer aan
elkaar gewaagd en hebben het de jury ontzettend moeilijk gemaakt. Alle vijf de scholen zetten
goed in op de volgende punten:
1 zorgen voor een actueel en vernieuwend regulier lesaanbod (vakwerkplannen)
2 het creëren van een sportieve cultuur op de
school met bewegen en sport als geïntegreerd
onderdeel van de school
3 een divers en aansprekend naschools sportaanbod met verenigingen en andere externe
partners
4 goede randvoorwaarden voor het geven van
goed bewegingsonderwijs
5 professionalisering van de vaksectie
6 rol van de school in haar omgeving
7 aandacht voor een actieve leefstijl
8 benutten van de lokale initiatieven door bijvoorbeeld het inzetten van buurtsportcoaches.

Het Develstein college
Het Develstein college zet naast bovengenoemde
punten ook in op een signaleringsprogramma

voor de aanstaande brugklassers door (o.a.) een
actieve zorg op de overdracht met de basisscholen. De vaksectie weet zich te onderscheiden
door goede planvorming, een sterke opzet van
de begeleidingslessen, coaching en begeleiding
van niet-sporters en/ of zorgleerlingen naar
sportaanbod. De vaksectie heeft zich ingezet op
het ontwikkelen van een vakwerkplan voor het
basisonderwijs, daarmee toont zij wederom aan
dat haar omgevingsbewustzijn zeer hoog is. Er
is aandacht voor de doorlopende leerlijn van de
basisschool naar voortgezet onderwijs. Daarnaast
zijn de extra werkzaamheden van de docenten
LO goed geborgd in het taakbeleid van de school.
De vaksectie weet geheel op eigen kracht haar
activiteiten te ontplooien en haar rol binnen de
omgeving te vergroten.

Christelijk lyceum Veenendaal
De vaksectie staat als een huis, zij werkt gezamenlijk aan leerplannen, intervisie, nemen verantwoordelijkheid rondom de kwaliteit van het
vak en hanteren zij de visie het is niet denken
in ‘moeten’ maar in ‘kunnen’. Teamteaching en
intervisie staan nog steeds hoog op de agenda
en in alle leerjaren is inmiddels parallelroostering gerealiseerd. Differentiatie, teamteaching,
keuzeprogramma’s kunnen hierdoor nog breder
worden uitgezet. De vaksectie probeert een brug
te slaan tussen het reguliere LO-programma en
de programma’s van de sportklas, LO2 en BSM.
De samenwerking met sportclubs is intensief
georganiseerd met een goede begeleiding van de
trainers op pedagogische vaardigheden met het
oog op langdurige samenwerking. De vaksectie
laat zien dat zij proactief is en bewerkstelligt
op deze wijze mooie initiatieven als een actief
en sportief schoolplein maar zorgt zij ook voor
borging van het kwalitatief ‘leren bewegen’ en
bewegen in en rondom de school. De vaksectie
is een voorbeeld binnen de school, zij staat aan
de basis van schoolbrede ontwikkelingen en pakt
haarprofessionele ruimte en timmert zo al 10
jaar aan de weg.

Het Gomarus College Assen
Met twee vakdocenten in de sectie weet het
Gomarus veel te bewerkstelligen, mede door
het enthousiasme van deze twee docenten komt
er veel tot stand. Zo zetten zij Olympic Moves
uit als een schoolbreed project waarbij alle
leerlingen hun betrokkenheid tonen. Heel veel
leerlingen nemen actief als sporter deel, terwijl
ook de media, het lunchteam en begeleiding
door leerlingen wordt gedaan. Hiermee laten zij
duidelijk zien dat zij kiezen voor focus en dit dan
ook gedegen uitzetten. In het vak talentontwikkeling, waarin alle leerlingen uit alle leerjaren
gemixt deelnemen, zetten zij een sterk aanbod
neer. Iedere dinsdag en donderdagmiddag is er
een sportaanbod waar de leerlingen uit kunnen

kiezen. Hiermee verzamelen ze studiepunten.
De begeleiding naar de vereniging is middels
een drie-traps methodiek goed georganiseerd:
van een breed clinicaanbod in de school, naar
het aanbod naschools en dan de stap naar de
vereniging. Het Gomarus college in Assen laat
zien waar een kleine vmbo-school wel niet groot
in kan zijn.

Het Calandlyceum
Het Calandlyceum heeft een geweldige locatie
(met een sportveld op het dak van sportcentrum) met haar inzet op CTO en LOOT locatie
is dit een goede inzet geweest. Zij weet dan ook
goed gebruik te maken van haar omgeving en de
mogelijkheden. Haar visie ‘Ontdek wat jij kunt
bereiken’ wordt breed uitgezet door grote inzet
van een enthousiaste vaksectie. De zelfontplooiing van de leerlingen staat centraal. Een
vaksectie die ook oog heeft voor sterke professio-

De KVLO vindt het
bewonderingswaardig
hoe de vijf genomineerde
scholen werken aan het
op de kaart zetten van het
bewegingsonderwijs in al
haar facetten.
nalisering en zich laatst nog NLP geschoold heeft.
Tenslotte speelt de school een grote rol in haar
omgeving en heeft zij goed gewerkt aan haar
exposure, leerlingen worden dan ook actief ingezet tijdens activiteiten binnen en buiten school.
Ze hebben een samenwerkingsverband met zo’n
60 basisscholen opgezet, de sportieve leerlingen
assisteren daar op sportdagen e.d.
Het Calandlyceum heeft een brede focus op het
bevorderen van een gezonde leefstijl, kortom
reden genoeg waarom deze school zich sportiefste school van Amsterdam mag noemen.
De KVLO vindt het bewonderingswaardig hoe
de vijf genomineerde scholen werken aan het
op de kaart zetten van het bewegingsonderwijs
in al haar facetten. De bevlogenheid van alle
vaksecties, de ruimte die zij krijgen van de directies, de kansen die zij weten te ontplooien en
te pakken, het oog voor de individuele leerling
en hun mogelijkheden en kansen, de vaksecties
en scholen zien het belang in van goed leren
bewegen in en om de school. Wij hopen dat zij
andere scholen weten te inspireren en hen verder helpen op deze weg. De vijf genomineerde
scholen publiceren ieder een artikel dat te lezen
is op de website van de KVLO na het verschijnen
van Lichamelijke Opvoeding 5.
Over twee jaar volgt de eerstvolgende sportiefste VO school verkiezing dus twijfel niet en laat
zien dat ook jullie school Sportiefste school van
Nederland kan worden!

Contact:
jorieke.steenaart@kvlo.nl
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