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Koningsspelen
Leiden door en
voor het onderwijs
Het hbo,mbo en VO aan de slag
voor het PO
Op 26 april 2013 zijn de Koningsspelen voor
het eerst georganiseerd in het kader van de
inhuldiging van Koning Willem-Alexander.
Het doel van de spelen vanuit de landelijke
organisatie is om te laten zien dat samen goed
ontbijten en actief bewegen belangrijk en vooral
heel leuk is.
TEKST PAUL VAN ARK FOTO’S HIELCO KUIPERS
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ondom de inhuldiging van Koning
Willem-Alexander was er veel
media-aandacht voor de eerste
Koningsspelen. In de korte periode
tussen aankondiging van de spelen en de dag
van de inhuldiging zelf werd er van de scholen
‘verwacht’ dat ze de organisatie van de spelen
op zich namen. Het was uiteraard erg kort dag
en lastig voor veel basisscholen om midden
in het schooljaar plotseling een extra sportdag te organiseren, inclusief het reserveren/
bespreken van de benodigde accommodatie.
Hierdoor werd dit initiatief niet door elke
school goed ontvangen. Door deze manier zijn
de Koningsspelen mogelijk een extra belasting
voor de scholen geworden.

Stichting in Leiden
Een groep bevlogen mensen met een
groot sporthart uit Leiden zag in dat, als de
Koningsspelen een extra belasting voor de
scholen waren, dat dit weleens ten koste
zou kunnen gaan van de ‘reguliere’ sportdagen. Om dit te voorkomen is de stichting
‘Koningsspelen Leiden’ in het leven geroepen.
Deze stichting (vanaf 2016) heeft als doel
om de Koningsspelen in te zetten als extra
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beweegmoment voor alle kinderen uit het primair onderwijs in de gemeente Leiden, zonder
grote taakbelasting en kosten voor de scholen.
De leden van deze stichting zijn met name
(oud) vakleerkrachten bewegingsonderwijs.
Om de doelen van de stichting te realiseren
zijn we allereerst met de gemeente in gesprek
gegaan om alle sportvelden van Leiden te kunnen ‘huren’. De gemeente omarmt ons initiatief
en de velden kunnen we middels een subsidie
huren. Op deze manier zijn er geen kosten voor
de school in de vorm van veldhuur. Daarnaast
zorgen we ervoor dat er materiaal aanwezig is
op locatie. Ook voor materiaalhuur hoeft de
school geen geld uit te geven. Naast kosten is
er ook de factor tijd (belasting van het organiseren). Een sportdag voorbereiden kost tijd,
denk alleen al aan spelletjes bedenken, EHBO
regelen, materiaal huren en op de goede plek
krijgen, organisatie begeleiding, klaarzetten en
opruimen van de materialen etc. Ook al deze
taken heeft de stichting Koningsspelen op zich
genomen. Per school worden er vier draaiboeken aangeleverd, het Rode Kruis is op elk
sportpark aanwezig en de begeleiding wordt
verzorgd door studenten van de Hogeschool
Leiden (Pabo), ROC Leiden/ID College en bijna
alle middelbare scholen uit Leiden.
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De school is opgedeeld in vier groepen.
Namelijk de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Per
groep is er een apart draaiboek. De kleuters
hebben hun sportdag op het schoolplein, de
andere groepen op een half sportveld per groep.
De kinderen hebben een interne sportdag. We
husselen de leerlingen van de scholen dus niet
door elkaar. De geografische ligging van de
school en de praktische invulling (soms draaien
twee kleine scholen in een doordraaischema
om elkaar heen) bepalen op welk sportveld
een sportdag wordt aangeboden. De kleuters
hebben een sport- en speldag op het schoolplein. In twaalf groepjes gaan de leerlingen
aan de slag. Denk hierbij aan mikken, gooien,
vangen, rennen etc. De groepen 3/4 hebben
veertien groepjes die sportspelletjes gaan doen,
denk hierbij aan skippyballen, super fling it,
speerwerpen etc. Tot slot hebben de groepen
5/6 en 7/8 een teamsportdag bestaande uit 7
(aangepaste) sportspelen. Ze spelen in teams
tegen elkaar, denk hierbij aan knotshockey,
cricketbal, chaosdoelspel etc. We hebben ervoor
gekozen om alle materialen aan te schaffen en
ook zoveel mogelijk ‘nieuwe’ en uitdagende
materialen en spelletjes te kopen. Uiteraard was
er wel een budget (sponsoren) waar we niet
overheen konden gaan.
Om te zorgen dat de teams goed uit elkaar
worden gehouden, en de kinderen en begeleiding weten bij welk groepje ze horen, krijgt
ieder groepje een eigen kleur shirt. Dit zorgt
voor overzicht en structuur op alle velden. Er
zijn dus veertien verschillende kleuren shirts.
Hierop staan alle sponsoren, door wie het
betaalbaar blijft.

uitgelegd. Zo kunnen de VO-leerlingen en
studenten de groepjes kinderen begeleiden. Dit
betekent ook dat de studenten alle materialen
klaarzetten, de dag begeleiden/scheidsrechter
zijn en aan het einde alles weer opruimen en
netjes achterlaten. Belangrijk voor de continuïteit van de Koningsspelen is het draagvlak
bij de opleidingen (VO-scholen) die helpende
handen leveren. Juist voor het draagvlak is het
belangrijk dat de opleidingen die met kinderen
en/of bewegen aan de slag zijn, inclusief de
sportklassen in het VO, de studenten/leerlingen
die ze leveren ook begeleiden. Dit alles past
tevens bij alle opleidingen in hun curriculum.
Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten
en is het niet alleen een leuke, maar ook een
leerzame dag.

Sponsoren

Taken en verantwoordelijkheden
van de scholen
Het is uiteraard zo dat alles wat onder schooltijd gebeurt onder de verantwoordelijkheid van
de school blijft vallen. De school heeft als taak
dat ze het draaiboek controleren, op de dag zelf
actief de kinderen volgen en waar nodig ingrijpen. Ook is de school verantwoordelijk voor de
communicatie naar de ouders toe. Alle andere
taken worden door de Koningsspelen Leiden
uit handen genomen. Al eerder is aangegeven
hoe we aan ruim 1000 helpende handjes voor
de begeleiding van de ruim 9000 leerlingen
komen. De begeleiding moet echter ook aangestuurd worden. Daarom is het concept door en
voor onderwijs bedacht. Tweede- en derdejaars
studenten van de Pabo Sportklas Leiden leggen
de draaiboeken uit en sturen groepen studenten van het ROC/ID-college Leiden en de Pabo
Leiden aan voor de uitvoering van de sportdag.
Ook vo-leerlingen van sportklassen krijgen het
draaiboek van de docent bewegingsonderwijs

Tot slot hebben we naast onze partners (o.a.
de onderwijsinstellingen, de gemeente Leiden,
PRIMA Events, Fonds 1818) ook sponsoren
nodig zodat o.a. de 9000 shirtjes en materialen gekocht kunnen worden, de materialen
vervoerd en EHBO bedankt kunnen worden.
De sponsoren komen op het shirt van de
Koningsspelen te staan, dat alle leerlingen krijgen. Daarnaast worden ze genoemd in nieuwsbrieven en op de website van de Koningsspelen
Leiden (www.koningsspelenleiden.nl). Zowel de
financiële bijdrage van de sponsoren als de
bijdrage van de partners zijn cruciaal voor de
opzet van de stichting Koningsspelen.

Afsluitend
Wat in 2013 begon na de eerste Koningsspelen
als een opzetje van drie vakleerkrachten
bewegingsonderwijs (Matthijs Feenstra, Hans
Kallenberg en Paul van Ark) op de achterkant
van een verfrommeld blaadje is na velen uren,
mede door het aanspreken en aansturen van
een groot sport- en onderwijsnetwerk, uitgegroeid tot een grote en goedlopende sportdag
waarbij steeds meer partners aanhaken.

kernwoorden
Koningsspelen, gemeente,
Pabo, Roc, VO

Contact:
ark.van.p@hsleiden.nl
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