Opvoeding door sport
Bron: website www.opvoedingdoorsport.nl

Nederland stelt zich een aantal doelen bij het Europees jaar opvoeding door sport: op
Europees, landelijk en lokaal niveau.
Binnen Europa is Nederland een warm pleitbezorger van de belangrijke waarden die sport
heeft voor de samenleving. Onder Nederlands EU-voorzitterschap zal worden geprobeerd
sport en bewegen beter te verankeren in de huidige actieprogramma's (jeugd, gezondheid)
van de Europese Unie. Ook wordt gezocht naar een eigen rechtsgrond voor sport in het
Europees Verdrag. Nu ontbreekt dat nog.
Landelijk proberen we bij zowel het onderwijs, de sportsector als de overheid meer aandacht
te krijgen voor de drie speerpunten die gedurende het Europees jaar van opvoeding door
sport centraal staan: gezondheid (actief en gezond leren leven), integratie (actief aan de
samenleving leren meedoen) en waarden en normen (leren omgaan met elkaar en leren
omgaan met regels). Daarnaast wil de overheid een impuls geven aan de samenwerking
tussen buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau.
Ten slotte hoopt de overheid dat er in het kader van het Europees jaar van opvoeding door
sport vele activiteiten plaatsvinden op lokaal niveau. De overheid stimuleert dit door te
investeren in projecten en evenementen; maar vooral ook door goede voorbeelden te
verzamelen van projecten en activiteiten en anderen in de gelegenheid te stellen hiervan te
leren.
Minister Maria van der Hoeven van OCW over de relatie tussen onderwijs en sport: "Sport
kan de school, de buurt en de sportvereniging dichter bij elkaar brengen. Zo zou het in de
toekomst op grotere schaal mogelijk moeten worden dat jongeren studiepunten krijgen door
sportactiviteiten te organiseren of hun maatschappelijke stage te lopen bij de
sportvereniging."
Subsidie voor 12 projecten 'opvoeding door sport'
Op 23 maart is in de Staatscourant gepubliceerd dat de ministeries van VWS en OCW €
500.000 beschikbaar hebben gesteld voor projecten van derden in het kader van het
Europees jaar van opvoeding door sport. Aan de mogelijkheid om voorstellen in te dienen is
ook ruchtbaarheid gegeven via de kanalen van landelijke sport-, onderwijs en
overheidsorganisaties.
Ondanks de relatief korte doorlooptijd (sluitingsdatum 30 april 2004) zijn in totaal 58
projectvoorstellen ingediend. Deze voorstellen zijn door het Ministerie van VWS en OCW

beoordeeld op formele criteria (is de aanvraag volledig, zit er een duidelijke begroting bij,
enzovoorts) en op een aantal inhoudelijke criteria zoals opgenomen in de aanvraagformat.
Aansluitend zijn de projecten aan een selectiecommissie voorgelegd bestaande uit Jan
Franssen (voorzitter selectiecommissie) (CdK Zuid-Holland), Bram Donkers (wethouder
gemeente Borne), Carole Thate (directeur Johan Cruyff Foundation), Cees Vervoorn
(directeur ALO Amsterdam), Barbara Barend (presentatrice Zappsport), Hans van Helden
(campagneleider Flash) en Jasper Wagteveld (bestuurslid Nationale Jeugdraad). De vraag
aan deze jury was te komen tot een selectie van projecten. Daarbij kon uiteraard worden
afgeweken van het oordeel van de ministeries van VWS en OCW. Na een inhoudelijke
discussie heeft de jury over de selectie unaniem besloten.
De ministeries van VWS en OCW hebben het advies van de jury overgenomen en hebben
gezorgd voor formele toe- respectievelijk afwijzing van de projecten.
Vanuit VWS is een kort persbericht uitgegaan. De projecten die een toewijzing ontvingen
hebben tijdens het LC congres op 16 juni in het RBC stadion een certificaat 'Opvoeding door
sport' uitgereikt gekregen door staatssecretaris Ross van VWS. De ministeries van VWS en
OCW zullen de projecten op de voet volgen. De laatste stand van zaken van deze projecten
zal steeds te vinden zijn op de website.
Kanjers in de sport
De Interprovinciale Organisatie Sport (IOS) werkt samen met het Instituut Kanjertraining en
steunt de oprichting van het Instituut Kanjers in de Sport.
Het project 'kanjers in de sport' is gebaseerd op de methode 'kanjertraining'. Dit is een
succesvol programma om het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in de leeftijd van
8 tot 12 jaar te verbeteren. De methode is zeer succesvol in het onderwijs en heeft erkende
blijvend positieve effecten bij kinderen en hun begeleiders.
Voor de sport wordt een eigen methode ontwikkeld om jeugdsportbegeleiders te
ondersteunen in hun opvoedkundige rol. De jeugdsportbegeleiders krijgen praktische
handvatten om jeugdige sporters nog beter te begeleiden tijdens sportactiviteiten. De nadruk
ligt op het bevorderen van (zelf)vertrouwen, respect en samenwerken.
De IOS houdt informatiebijeenkomsten voor verenigingsbestuurders en organiseert
praktijktrainingen voor jeugdsportbegeleiders die werken met sporters in de leeftijd van 8 tot
en met 12 jaar. Het doel is om onder meer met een promotiecampagne via duizenden
trainers en begeleiders, tienduizenden spelers te bereiken die de 'kanjerregels' willen en
kunnen hanteren. De activiteiten zijn in eerste instantie gericht op de teamsporten maar
kunnen ook bij individuele sporten gebruikt worden.
Het project is van start gegaan op dinsdag 26 oktober op het sportcomplex van SV Almere.
Het startschot werd gegeven door Foppe de Haan, de huidige trainer van Jong Oranje en
ambassadeur van het project. De bijeenkomst begon met een training voor de jeugdspelers
van SV Almere gegeven door niemand minder dan Foppe zelf! Erica Terpstra (NOC*NSF),
Theo Straub (VWS) en wethouder Smeeman (Almere) waren enthousiast toeschouwer van
de jeugdtraining. Daarna overhandigde Foppe de Haan het eerste werkboek Kanjers in de
Sport voor jeugdtrainers aan de directeur van SV Almere, Willem Miermans. Alle sprekers
toonden grote waardering voor het initiatief. Vanaf 26 oktober zullen de provinciale
sportraden verenigingen in de gelegenheid stellen om hun (vrijwillige) trainers een workshop
te laten volgen.
Het project 'Kanjers in de sport' is één van de activiteiten in het Europees jaar van opvoeding
door sport. De ministeries van OCW en VWS betalen eraan mee.
Dit project past goed in het Europees jaar van opvoeding door sport omdat het:

•
•
•
•

het sociaal-emotioneel functioneren en de zelfstandigheid van jongeren bevordert
de sportverenigingen ondersteunt
belangrijke opvoedkundige aspecten heeft
het belang van normen en waarden benadrukt

