
In bijna alle Friese gemeenten zijn vakleerkrachten bewegings

onder wijs actief, die vaak ook als buurtsportcoach fungeren. Dat lukt 

dankzij een unieke publiekprivate samenwerking. De Friesland Zorg

verzekeraar, Sport Fryslân en de Friese gemeenten vonden elkaar in de 

wens om kinderen meer en beter te laten bewegen.

PUBLIEKPRIVATE SAMENWERKING BIEDT KANSEN

Zorgverzekeraar betaalt mee 
aan vakleerkrachten
TEKST MARIJKE NIJBOER
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Op de Prins Mauritsschool in 

Leeuwarden geeft Elske van der Laan, 

vakleerkracht bewegingsonderwijs, 

sinds drie jaar gymlessen aan de 

groepen 3 tot en met 8. De groeps-

leerkrachten zijn daar bij. Dat zorgt 

niet alleen voor een zelfde pedagogisch 

klimaat; Elske traint hen ook zodat zij 

hun eigen gymlessen kunnen verbe-

teren. „De vakleerkracht geeft een 

echte kwaliteitsimpuls”, zegt directeur 

Antonio de Ruiter. „De lessen heb-

ben een goede opbouw en zijn leuk en 

gevarieerd. Door de planmatige aanpak 

krijgen onze leerkrachten beter zicht 

op de motorische ontwikkeling van de 

kinderen. Wie zien duidelijk dat die 

toeneemt.”

In maar liefst 22 van de 24 Friese 

gemeenten doen scholen mee aan het 

programma Sport op Basisscholen. 

De Friesland Zorgverzekeraar is een van 

de initiatiefnemers. „Wij merkten dat 

steeds meer ouders klaagden over het 

verdwijnen van de gymleraar en het dik-

ker worden van kinderen”, vertelt Arend 

Jan Hekkelman. „Als zorgverzekeraar 

willen wij ook onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen.” In Sport 

Fryslân, de provinciale sportorgani-

satie, vond de verzekeraar een prima 

partner. De Friesland Zorgverzekeraar 

stelt per jaar ruim 6 ton beschikbaar. 

Sport Fryslân werft gemeentes en 

voert het programma uit. Er werken 

55 vakleerkrachten mee aan Sport op 

Basisscholen. Dertig van hen zijn in 

dienst bij Sport Fryslân, de anderen bij 

de gemeente of een welzijnsorganisatie.

Elke gemeente doet op eigen 
manier mee
Elke gemeente kiest voor een eigen 

manier om Sport op Basisscholen 

neer te zetten, vertelt projectleider 

Marije Plantinga van Sport Fryslân. 

„De gemeenten betalen vrijwel allemaal 

mee aan het programma. Sommige 

gemeenten laten ook scholen meebe-

talen, andere niet. De ene gemeente 

bepaalt inhoudelijk wat ze wil van de 

vakleerkracht, de andere niet. In som-

mige gemeenten doen alle scholen 

mee, in andere gemeenten een deel. 

Veel gemeenten hebben een koppeling 

gemaakt met de bestaande regeling 

buurtsportcoach.”

Voordat de gymlessen op de Prins 

Mauritsschool beginnen, zet de vakleer-

kracht samen met stagiaires van sport-

opleiding CIOS alle materialen klaar. 

De Ruiter: „Daardoor wordt meer tijd 

van de les echt aan bewegen besteed.” 

Hij ziet naast de verbeterde motoriek 

nog een positief effect van Sport op 

Basisscholen: er worden meer kinde-

ren lid van een sportvereniging. „Dat 

gebeurt vooral tijdens het naschoolse 

sportprogramma. De buurtsportcoach 

stimuleert de toeleiding naar het 

verenigingsleven.’’

Plantinga van Sport Fryslân is zeer 

te spreken over de publiek-private 

samenwerking. „Ik vind dat dit nog 

veel meer zou moeten gebeuren. Je 

investeert geld, maar voorkomt hogere 

kosten later. Als je met de inzet van 

een vakleerkracht kunt voorkomen 
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dat kinderen overgewicht en gezond-

heidsproblemen gaan ontwikkelen, 

verdien je (een deel van) dat geld weer 

terug. De Friesland Zorgverzekeraar 

heeft echt oog voor preventie, en dat 

maakt het prettig om met hen samen 

te werken.’’

Extra geldbronnen
De Friesland Zorgverzekeraar garan-

deert het niveau van haar huidige 

investering tot en met het schooljaar 

2016/17. Hekkelman is op zoek naar 

aanvullende, duurzame geldbronnen 

voor dit programma. „We kijken naar 

mogelijkheden voor extra rijks- en 

provinciegeld, maar spreken ook het 

uitgebreide Friese netwerk voor maat-

schappelijk verantwoord ondernemen 

aan. Wij trekken ons zeker niet terug; 

we willen deel blijven uitmaken van 

de mienskip oftewel de gemeenschap. 

Dat is een mooi en nuttig netwerk met 

Sport Fryslân, 22 gemeentes en vele 

scholen. Daar komen wij een hoop 

mensen tegen: wethouders, gemeen-

teraadsleden, schoolbestuurders. In de 

adviesraad van Sport op Basisscholen 

zitten twee directeuren van schoolkoe-

pels, een wethouder en de bekende 

voormalige schaatscoach Henk Gemser. 

We werken heel prettig met elkaar 

samen. Ik ben daar best trots op; wij 

zijn de enige provincie in Nederland die 

het op deze manier organiseert.’’

Volgens schooldirecteur De Ruiter 

heeft Sport op Basisscholen ook bij 

ouders het bewegen beter op de kaart 

gezet. „Zij zijn zich meer bewust van 

het belang van bewegen. We merken 

zelfs dat leerlingen weer ‘vies’ mogen 

worden bij het buitenspelen.’’ n
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