
Programma School en Omgeving:  
laat kinderen zich breed  
ontwikkelen via de kracht van sport 

Wij roepen op om:

•  Sport is het derde opvoedingsmilieu naast familie en school. Door te sporten leert de jeugd wat wel en niet is toe-
gestaan en leren ze omgaan met winnen en verlies. Sport helpt ook antisociaal gedrag en criminaliteit tegengaan.

•  Sport verbindt, verbroedert. Het is de taal die iedereen spreekt. Sport zorgt voor meer begrip en respect voor 
elkaar, en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving. 

•  Leerlingen die het leren op school afwisselen met sportieve activiteiten hebben betere cognitieve vaardigheden 
dan leerlingen die dit niet doen.

•  Deelname aan sport, of een sportieve activiteit, heeft een positief effect op moreel redeneren, tolerantie, respect, 
gevoel van verantwoordelijkheid en pro-sociaal gedrag.

•  Sport heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van individuen, en daarmee ook op 
hun persoonlijke ontwikkeling.

•  De sport kan de school en docenten ontzorgen door inzet van goede opgeleide trainer-coaches en door hun  
accommodaties en faciliteiten ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd betekent dit een versterking van de  
arbeidsmarkt voor de sport en een verhoging van de pedagogische kwaliteit van de trainer-coaches.

•  Door de opvoedingsmilieus thuis, school/kinderopvang en sport (voor en na school, weekend en vakantie) te ver-
binden, raakt ook het gezin en de familie meer betrokken bij activiteiten buiten de schooluren om. Dit versterkt 
weer de lokale community.

Mogelijkheden die de sport biedt voor de brede ontwikkeling van de jeugd

De voorwaarden voor 
komende tranches 
zo in te richten dat 
scholen en gemeenten 
in de planvorming de 
lokale opvoedings- 
milieus en lokale com-
munity’s (ouders/ver-
zorgers, sportclubs, 
culturele instellingen, 
courts/playgrounds/
speeltuin, bibliotheek 
en scouting) stan-
daard betrekken. 

Een landelijke ken-
nisfunctie te creëren 
voor sport, en de 
andere sectoren uit 
de Nationale Jeugd-
coalitie, om de lokale 
samenwerking rond 
het programma 
School en Omgeving 
met kennis te verrij-
ken. En hiervoor een  
bedrag vrij te maken 
tussen 6 en 8 ton per 
jaar.

Te zorgen voor 
cross-sectorale lo-
kale ondersteuning, 
door extra budget 
voor uitvoering loka-
le sport-akkoorden 
daar waar School 
en Omgeving wordt 
geïntegreerd.

Vanuit School en 
Omgeving meer kwa-
liteitsvolle en struc-
turele combibanen 
op school en in de 
sport (clubkadercoa-
ches en buurtsport-
coaches) te creëren, 
daarmee ontlast je 
docenten en versterk 
je de sportclubs. 
Richt hier een aantal 
proeftuinen voor in. 

Door sport, cultuur, jeugdwerk en natuuractiviteiten ontwikkelen kinderen en jongeren vaardig-
heden voor het leven. Deze brede ontwikkeling draagt bij aan hun mentale en fysieke gezondheid. 
Door samen met sportclubs, verenigingen en andere ontmoetingsplaatsen in de wijk het programma 
School en Omgeving vorm te geven leren we de jeugd vaardigheden voor het leven. We ontzorgen 
de school en docenten, verbinden opvoedingsmilieus en versterken de lokale community’s.  
Daarmee dragen we bij aan een veerkrachtige samenleving en gezonde generatie in 2040.



Het unieke sportlandschap  
van Nederland in cijfers

Maak gebruik van de kracht van sport

Neem voor meer informatie contact op met: 
Erik Lenselink, Corporate Affairs NOC*NSF (+31 657562356) 
Ester Helthuis, Public Affairs NOC*NSF (+31 642441057)

Op jonge leeftijd in aanraking komen met sport-, beweeg-, cultuur- en natuuractiviteiten geeft onze jeugd 
vaardigheden en kansen voor het leven. Gebruik het programma School en Omgeving daarom om de jeugd  
kennis te laten maken met een gevarieerd aanbod van deze activiteiten. De sport in het bijzonder heeft  
accommodaties en de faciliteiten om een bijdrage te leveren aan deze brede ontwikkeling. De sportclub kan in 
samenwerking met de school en de lokale community een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn en bijdragen 
aan een hoog sociaal kapitaal. Ook voor ouders en verzorgers. Dit leidt op zijn beurt weer tot een positief  
welbevinden, verbeterde gezondheid en op lange termijn een sterke en weerbare samenleving.

Sportclubs
sportverenigingen
sportondernemers 

Sportaccommodaties 
sportaccommodaties  
(incl. 700 sportzalen) 
gymzalen 
maneges 
gemeentelijke zwembaden 
kunstijsbanen 
Krajicek Playgrounds
Cruyff Courts

Sportkrachten
trainer-coaches
sport-instructeurs
buurtsportcoaches
opgeleide clubkadercoaches
LO-docenten 
KVLO leden (PO 1335; VO 4016;  
317 VSO) 
afgestudeerde Mbo’ers sport en bewegen 
niveau 4

Natuur
kinderboerderijen/ 
natuurweides 
natuurspeelplaatsen

Cultuur
bibliotheken
Centra voor de Kunsten
cultuurclubs
cultuurcoaches

Jeugd
jongerenwerkers
jeugd- en jongerenorganisaties 
(inclusief scouting en speeltuinen) 
speeltuinorganisaties

Andere clubs en verenigingen in 
Nederland (natuur, cultuur, jeugd)
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