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SG Were Di, een scholengemeenschap voor
vmbo, havo en vwo in Valkenswaard, wil haar
leerlingen niet alleen wiskunde, economie,
Engels en natuurkunde bijbrengen. Ze wil hen
ook enthousiast maken voor sport, bewegen en
cultuur. Hoe doen ze dat?
TEKST HENK POLS
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e missie is de leerlingen te helpen
met hun zoektocht naar activiteiten die heel hun leven van belang
kunnen zijn voor hun sportieve
ambities, hun gezondheid en/of hun culturele
en maatschappelijke vorming en die aansluiten
bij hun belevingswereld en die tevens van toegevoegde waarde zijn voor hun totale ontwikkeling van jeugdige naar volwassene.
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Het programma dat zes jaar geleden hiervoor
ontwikkeld is (Were Di Academie voor Sport en
Cultuur; WDASC) omvatte verschillende soorten cursussen. Lange cursussen van 23 lessen
en korte cursussen van zes lessen

Veranderen
De opzet van het programma gaan we komend
schooljaar veranderen. We proberen zo meer de
nadruk te leggen op de kennismakingsfunctie
van de aangeboden cursussen op sportief en
cultureel gebied waarbij de leerlingen op zoek
kunnen gaan naar activiteiten die aansluiten
bij hun talenten, ambities en/of interesses. Zo
ook een heleboel activiteiten op het gebied van
sport en cultuur die je in de reguliere lessen
niet kunt aanbieden, maar die toch belangrijk
kunnen zijn in de zoektocht van iedere jeugdige. Indien ze dat ontdekt hebben ligt de weg
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open naar de sportvereniging, de commerciële
aanbieder, de muziekschool of een vereniging/
club op cultureel gebied in het Valkenswaardse.
Die zoektocht kan ieder jaar bestaan uit het
deelnemen aan één tot maximaal vier cursussen en dat vier, vijf of zes jaar lang. Gezien de
kennismakingsfunctie worden de cursussen
komend schooljaar aangeboden in vier blokken
van 6 lessen. De vierde periode valt in de
“mooi weer periode” (hopelijk) zodat we daar
watersporten en andere outdoor activiteiten
kunnen aanbieden. Na ieder periode hebben
we een reserve dag voor onvoorziene omstandigheden (denk aan docent/trainer ziek, heel
slecht weer, zaal toch onvoorzien bezet, etc.).
De hele maand september staat in het teken
van promotie en inschrijving, zoals banner voor
de school, promotie in de klassen via sportleraar en mentor d.m.v. filmpje en brochure,
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promofilmpje in hal sportgebouw, toespraakje,
film vertonen en brochure uitdelen op alle
ouderavonden, persbericht.
De cursussen vinden plaats op dinsdagmiddag
(WDASC) tussen 15.15 en 17.30 uur. Aanvangsen eindtijd zijn mede afhankelijk van fietstijd
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• Commerciële partijen en sportverenigingen:
o.a. de lokale waterskibaan, het tenniscentrum, de golfbaan en het skicentrum. Zij worden betaald per leerling die deelneemt. Als
een leerling via SG Were Di sport, kost het
hem of haar aanzienlijk minder dan de reguliere prijs (middelen, munten, menskracht).
Voor de commerciële sportaanbieders en de
sport- en culturele verenigingen is het goede
pr en de aanbieder komt op een makkelijke
manier in aanraking met een nieuwe doelgroep: de leden van de toekomst.

Resultaat en succesfactoren
naar betreffende activiteit en de duur van de
activiteit (één uur of anderhalf uur)

Activiteiten
SG Were Di biedt verschillende sport- en cultuurcursussen tegen aantrekkelijke tarieven
(variërend van 24-60 Euro, afhankelijk van
de te maken kosten) aan door convenanten te
sluiten met individuele partners, commerciële
aanbieders en sportverenigingen. Het lesaanbod
bestaat onder meer uit waterskiën, wakeboarden, golf, snowboarden, squash, rap, fashion,
Japanse taal & cultuur, zangles, gitaarles,
basketbal, free running, outdoor sport, drama,
trampolinespringen, tennis, dance en fotografie.

De Were Di Junior Academie
voor Sport en Cultuur

kernwoorden:
sport en cultuur,
samenwerken, cursussen,
diversiteit
Henk Pols is sinds 1978
docent Lichamelijke
Opvoeding te Valkenswaard.
Eerst op het Hertog
Jancollege. Na een fusie
in 1998 is deze school
opgegaan in SG Were Di.
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Contact:
h.pols@sgweredi.nl

Twee jaar geleden zijn we in samenwerking
met de gemeente Valkenswaard en alle plaatselijke basisscholen begonnen met de JUNIOR
Academie.
http://www.valkenswaard.nl/sport/
junior-academie-sport-cultuur_42489/
De JUNIOR Academie is bedoeld voor leerlingen van groep zeven en acht van de basisscholen en biedt cursussen aan op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur op SG Were
Di. Deze leerlingen maken zo al kennis met
de infrastructuur van de school en de “grote”
leerlingen die daar rondlopen.
We proberen zo de overgang van PO naar VO
voor deze leerlingen wat soepeler en makkelijker te laten verlopen en doen op deze manier
ook aan “klantenbinding” voor onze doelgroep.

Partijen
• SG Were Di: ureninzet van één coördinator
en het ter beschikking stellen van accommodatie (menskracht, middelen).
• Individuele partners: trainers en docenten
op sportief en cultureel gebied. Zij maken
gebruik van de accommodatie van de school.
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Afgelopen jaren heeft 15%-20% van de leerlingen van SG Were Di deelgenomen aan het
aanbod. Een bijkomstig resultaat is de samenwerking met verschillende lokale aanbieders,
van de golfbaan en het tenniscentrum tot het
gemeentelijk cultureel centrum. Om tot deze
successen te komen is het belangrijk dat je aan
het begin van het jaar het aanbod promoot. Dit
kan bijvoorbeeld via een Sportmarkt waar de
aanbieders zich presenteren, een promotiefilmpje of een flyer. Neem een prijs op in de folder
die 5-10% hoger ligt dan je met de externe
partij overeen bent gekomen. Je kunt dit geld
besteden aan nieuw promotiemateriaal. Verder
krijgen leerlingen graag les van experts, buiten
de omgeving van de school. Ook een grote
diversiteit aan activiteiten maakt het aanbod
voorleerlingen aantrekkelijk. Door zowel op
sport als cultuur in te zetten, vergroot je de
kans op draagvlak onder de docenten, directie
en ouders.

Learnings
• Zonder draagvlak van de directie om het
roostertechnisch geregeld te krijgen kun je er
beter niet mee beginnen.
• Zie sport (en cultuur) als doel en benadruk dat het vooral leuk en uitdagend is.
Leerlingen gaan voetballen omdat ze het leuk
vinden, niet omdat het gezond is.
• Zorg dat de sportaanbieders met wie je werkt
op niet meer dan 15 minuten fietsen van de
school vandaan liggen.
• Maak duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor wat. Regel de aansprakelijkheid tijdig. Als je met de verzekeraar
van de school overeenkomt dat het om een
schoolactiviteit gaat, dan zijn de leerlingen
zowel op de heenreis, tijdens de activiteit als
op de terugweg verzekerd.
Meer weten? Neem contact op met Henk Pols,
coördinator van de SG Were Di Academie voor
Sport en Cultuur.

