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Onderzoek PO

20% heeft sport- en beweegaanbod

75% achterstandswijk, allochtone leerlingen

sportgericht doel (kennismaking), maatschappelijk doel

aanbod voor iedereen, van SOK tot MRT

vooral traditionele sporten, ook trendy

vakleerkracht aanwezig, sportcoördinatie

………….

accommodatie, dagindeling, samenwerking, financiën (NISB, 2004)



Doelen sportieve brede school

• Sportkennismaking

• Vergroten van deelname aan bewegingscultuur en binden aan sport

• Vergroten sociale competenties

• Bevorderen van doorstroming naar verenigingen



Sportieve brede school 

Sportcoördinator/ vakleerkracht

Aanbod

Schoolbeleid (draagvlak, doelst., speerpunt)

Afstemming binnen- en buitenschools 

Sport- en beweegruimte

Samenwerking BOS



Samenwerking



Partners 



Beweegmanagement



BOS-impuls

Achterstanden, samenwerking

3 Tranches

Brede school; 1e tranche overzicht

Van impuls naar structureel

Motie Van Aartsen/ Bos

Amendement Van de Sande/ Verbeet

Regeling multifunctionele 
accommodaties



………. hebben jullie ook al 



Gezond, Bruisend en Bslim



BOSBOS--uitgangspuntenuitgangspunten
• Achterstanden  > Sport als middel
• Jeugd 4 tot 19 jaar
• Samenwerking binnen BOS
• Wijkgericht
• Projectduur 4 jaar



Onderwijs 
(sportcoördinator

= vakdocent L.O.)

Sport (projectmanager 
Huis v/d Sport Groningen)

Buurt (sportbuurt-
werker)

BOSBOS--driehoekdriehoek

Gezond, Bruisend en Bslim



AchterstandenAchterstanden
• Gezondheid is niet eerlijk verdeeld
• Niet alleen een kwestie van gedrag!
• Elk(e) thema/sector heeft invloed



AchterstandenAchterstanden



Groningse context: Slim?Groningse context: Slim?
• Gezonder zorgen   (Groningse Gruiten) 
• Sport verbreedt    (drietrapsraket)
• Sportieve en gezonde vensterscholen



Gezond, Bruisend en Bslim

Organisatie stadsbreedOrganisatie stadsbreed
• Regiegroep Bslim:

– Gezondheidsbeleid
– Sportbeleid
– Communicatie en PR

• Kwaliteitsgroep
– In oprichting



Gezond, Bruisend en Bslim

Bslim Team in de wijkBslim Team in de wijk
• Aansluiten bij bestaande 

samenwerking
• Doorlopende leerlijn ‘sportieve leefstijl’ 
• Breed en specifiek aanbod



Gezond, Bruisend en Bslim

De 8 pijlers van BslimDe 8 pijlers van Bslim
1. BOS in Beeld
2. Elke dag een sport- en beweegaanbod
3. Participatie voorop
4. Een doorgaande lijn
5. Venstersportverenigingen
6. Jeugdgezondheidszorg dichtbij
7. Een sportieve woonomgeving
8. Fairplay = The right way



Gezond, Bruisend en Bslim

Plan Bslim + BijlagenPlan Bslim + Bijlagen

• Plan Bslim (uitwerking + handleiding)
• Bijlagen:

– Taakverdeling uitvoerende partners
– Monitoring & evaluatie



Gezond, Bruisend en Bslim

Kortom:                               Kortom:                                



Vragen?



Om kinderen in beweging te krijgen zijn ouders een meer 
belangrijke doelgroep dan de kinderen zelf

Extra sportaanbod op de brede school is concurrentie 
voor de sportvereniging

Het onderwijs is teveel gericht op zittend leren

Brede scholen zijn verplicht om het schoolplein na 
schooltijd toegankelijk te maken voor de buurt(kinderen).



Ondersteuning NISB

Advisering

Ontwikkeling instrumenten (w.o. stappenplan)

Uitwisselingsbijeenkomsten

Netwerk

www.nisb.nl/bredeschool

T 0318 49 09 00

http://www.nisb.nl/bredeschool
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