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Inleiding 

Verenigingen willen graag in contact komen met het onderwijs voor het aanbieden van het lesaanbod. 
Op deze manier proberen zij een belangrijke doelgroep te bereiken voor vele verenigingen: 
jeugdleden.  
 
Sportverenigingen blijken verschillende motieven te hebben om een samenwerking met het onderwijs 
aan te gaan. Meerdere redenen die door sportverenigingen worden genoemd om contacten met 
scholen te leggen, vallen onder het bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid 
van de jeugd, talentontwikkeling en kinderen de mogelijkheid geven om te sporten.  
 
Veel vaker wordt het behoud van het ledental of vooral de groei van het aantal jeugdleden als motief 
genoemd.  
 
Uit het onderzoek ‘Sport en onderwijs verbonden’, een onderzoek naar succesfactoren in de 
samenwerking tussen sportverenigingen en het onderwijs, komen diverse aandachtspunten die van 
belang zijn bij de samenwerking vanuit de vereniging naar voren. Er zijn verenigingen die al een 
goede samenwerking hebben opgestart, maar lang niet altijd komt de samenwerking goed van de 
grond.  
 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek en de goede voorbeelden van verenigingen waarbij 
het wel gelukt is, hopen wij u te kunnen begeleiden met het opstarten van een goede samenwerking.  
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Argus - Ieder kind kan een ster in tafeltennis worden! 
 

Tafeltennisvereniging Argus maakt al enkele jaren met veel succes gebruik van 

Table Stars. Berend- Jan Kamps van Argus is er zeer enthousiast over. ‘Eigenlijk 

heeft het nog niet eens zoveel met het échte tafeltennis te maken. Het zijn meer 

spelletjes die de kinderen spelen en tegelijk leren ze beter omgaan met hun 

motoriek en oog-hand coördinatie.’ 

Kamps is niet alleen coach, hij is als lid van de technische commissie ook 

verantwoordelijk voor ledenwerving en –behoud. ‘Table Stars is een mooi product 

om kinderen tijdens de reguliere gymlessen enthousiast te maken voor tafeltennis. 

Het is een kant-en-klaarpakket dat door scholen in samenwerking met de 

vereniging kan worden gegeven en georganiseerd. Iedereen kan een 

tafeltennisster –Table Star- worden! Dat is het principe en met name het sterren 

verzamelen spreekt kinderen erg aan’, vertelt Kamps. 

Naast het plezier dat de kinderen Table Stars oplevert, is het ook een manier om 

het contact tussen de vereniging en de basisscholen te verbeteren. ‘Wij hadden 

altijd al een goede band met de scholen, maar dankzij Table Stars is het contact 

alleen maar beter geworden. Het voordeel is dat de basisscholen gebruik maken 

van de multifunctionele sporthal waar wij ook onze trainingen en wedstrijden 

afwerken. Die zetten we in voor Table Stars, maar ook voor andere activiteiten die 

we samen met de scholen organiseren. Zo bieden we leerlingen een strippenkaart 

aan, waarmee ze enkele keren gratis kunnen meetrainen op de club.’ 

In Harkstede en in Hoogezand, waar Argus ook een dependance heeft, doen in 

totaal 200 kinderen mee aan het programma. Kamps: ‘We steken veel energie in 

de jeugd. We hebben een speciale nieuwsbrief voor de jeugd, waarin we alle 

nieuwe kinderen voorstellen met een foto en een stukje tekst. Mede hierdoor en 

door het kant en klare programma, is het aantal jeugdleden bij ons enorm 

gestegen.  

Kortom: samenwerken met scholen kan zeer lonend zijn! 



  
Pagina 4 

 
  

Inhoudsopgave 
1. Het starten van de samenwerking .................................................................................................. 5 

2. Kader ............................................................................................................................................... 8 

3. Communicatie ............................................................................................................................... 10 

4. De vorm van het aanbod ............................................................................................................... 11 

5. Tijdstip ........................................................................................................................................... 12 

6. Betrekken van de doelgroep ......................................................................................................... 13 

7. Financiële middelen ...................................................................................................................... 14 

8. Accommodaties ............................................................................................................................. 15 

9. Meer informatie ............................................................................................................................ 16 

 

  



  
Pagina 5 

 
  

1. Het starten van de samenwerking 
 
Wanneer je als vereniging besluit een samenwerking met scholen op te zetten, is dit niet iets wat van 
de een op de andere dag kan gebeuren. Binnen het bestuur moet er goed nagedacht worden over 
een aantal zaken, voordat het contact gezocht wordt met het onderwijs. Hebben we genoeg trainers 
en/of vrijwilligers voor het aanbieden van het lesaanbod? Wie gaat de contacten met de scholen 
verzorgen? Wat gaan én kunnen we het onderwijs bieden? Wees goed voorbereid om een geslaagd 
traject neer te kunnen zetten.  
 
Organisatie 
 
Het organiseren van activiteiten voor scholen en lokaal aanbod brengt het nodige werk met zich mee, 
waar ook de nodige kennis bij komt kijken. Binnen de vereniging is er vaak veel kennis aanwezig waar 
gebruik van gemaakt kan worden. Bij het werven van mankracht voor het organiseren van activiteiten 
kunnen vrijwilligers, ouders, leden en trainers betrokken worden. Het is echter ook mogelijk om extern 
te kijken, door bijvoorbeeld het inzetten van studenten voor een maatschappelijke stage of voor een 
stage van een sportgerelateerde opleiding. In hoofdstuk 2 wordt er dieper op het onderwerp kader 
ingegaan. 
 
Centrale regie 
Om de samenwerking op lokaal niveau succesvol te laten zijn is het belangrijk dat er een centrale 
regie is met een vast aanspreekpunt die de samenwerking tussen de vereniging en de scholen 
coördineert.  

- De trainer van de vereniging kan de contactpersoon zijn tussen school en vereniging. 
Wanneer de trainer ook de lessen verzorgt op de scholen, voelen de leerlingen zich op de 
vereniging sneller thuis, omdat zij een persoon van herkenning hebben op beide locaties. 

- Professionals (zoals combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoaches) die formeel 
aangesteld zijn om verbindingen te leggen tussen onderwijs en sport, worden door 
verenigingen en scholen gezien als een onmisbare schakel in het realiseren van meer 
sportaanbod voor het onderwijs. Bij voorkeur zijn deze professionals ook zelf bekwaam en 
bevoegd om sportactiviteiten aan te bieden.  

- Het is belangrijk dat de lijntjes tussen de scholen en de verenigingen kort gehouden worden, 
omdat de scholen vaak al erg druk zijn. Gebruik daarom standaard e-mailadressen, zodat de 
scholen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. E-mails kunnen binnen het bestuur 
of de vereniging doorgestuurd worden.  

 
Het aanbod 
De scholen zijn vaak al erg druk en worden door vele partijen en voor vele activiteiten benaderd voor 
deelname. Bij het leggen van de contacten met de verenigingen en het aanbieden van het aanbod, is 
het voor de scholen van belang dat je met een kant-en-klaar aanbod komt. Dit pakket kan dan 
mogelijk aangepast worden op de vereniging, waarbij maatwerk geleverd wordt. Elke school is anders 
en heeft andere wensen! 
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Onderhouden van contacten met andere netwerken 
Naast het directe contact tussen de vereniging en de scholen zijn er ook een aantal andere contacten 
die belangrijk zijn voor het netwerk van de vereniging.  

- Gemeentes en Sportservicecentra kunnen een actieve rol spelen in de samenwerking met het 
onderwijs. In elke gemeente neemt deze organisatie een andere rol in en is de ene 
organisatie actiever dan de ander. Vaak heeft de gemeente contact met scholen, organiseren 
zij evenementen voor het onderwijs waar de vereniging haar aanbod kan verzorgen en ook 
hebben zij mogelijk ondersteunende diensten om het aanbod te realiseren.  

- Naastgelegen verenigingen kunnen gezien worden als concurrenten, maar het is ook mogelijk 
om de handen ineen te slaan en samen aanbod te realiseren. Samen sta je sterker en kost 
het minder mankracht van de eigen vereniging om het aanbod te realiseren. Uiteindelijk zal de 
afstand en de sfeer binnen de vereniging bepalend zijn waar de leerlingen mogelijk lid willen 
worden.  

 

 

.  

 

  

Taverzo – Één aanspreekpunt op de school en de club 

 

Taverzo Zoetermeer heeft al enkele jaren een combinatiefunctionaris in dienst, die 

werkzaam is voor de vereniging. Tevens is de combinatiefunctionaris trainer op de 

club.  

Deze combinatiefunctionaris gaat wijkgericht te werk en benaderd alle scholen in 

een wijk of buurt in een keer. Op alle basisscholen wordt één les aangeboden, 

gevolgd door een naschools aanbod van 4 à 5 weken op een locatie in de wijk. Dit 

was meestal de middelbare school, zodat er met hen ook direct een link gelegd 

kon worden.  

De lessen die aangeboden worden op school, in de wijk en op de club worden 

allemaal gegeven door dezelfde persoon. De kracht hiervan ligt in de 

herkenbaarheid van de lesgever wanneer zij kennismakingslessen gaan volgen bij 

de vereniging. De kinderen voelen zich hierdoor veel sneller thuis binnen de 

vereniging en blijven om die reden ook veel sneller hangen. Dit resulteert in een 

overvolle jeugdafdeling en het opzetten van wijksport in twee wijken, om iedereen 

te kunnen bedienen.  

 

Amsterdam – Samen Sterk 

Om de verenigingen in Amsterdam te versterken heeft er, in samenwerking met 

Sportservice Amsterdam, een onderzoek plaatsgevonden of een samenwerking 

tussen zes verenigingen in Amsterdam mogelijk was. Hieruit bleek dat echt elke 

vereniging uniek is, maar dat er wel vlakken zijn waarop de samenwerking gezocht 

kan worden om elkaar te versterken. Belangrijk hierbij is dat er een bindende 

factor is tussen de verschillende verenigingen.  

Een combinatiefunctionaris is actief in de gemeente Amsterdam en ondersteunt 

hiermee enkele verenigingen. Zo worden er toernooien georganiseerd voor de 

scholieren, gevolgd door een stadsfinale die georganiseerd wordt door alle 

verenigingen samen. Hierbij hanteren zij in de voorrondes allen eenzelfde manier 

van organiseren, zodat hier geen duidelijke verschillen zichtbaar zijn.  
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  Daarnaast wordt er een regiocompetitie georganiseerd, een initiatief van 4 à 5 

verenigingen. Deze regiocompetitie betreft een onderlinge competitie op de laatste 

zondag van de maand voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Het gaat hierbij echt om de 

startende jeugd, waarvoor het niveau van de bondscompetitie nog te hoog 

gegrepen is.  

Alle verenigingen organiseren afwisselend deze dag, waar ook diverse andere 

activiteiten georganiseerd worden zodat de kinderen niet stil zitten.  

Een mooie samenwerking, wat voor een verlichting zorgt voor de werkzaamheden 

bij de club, omdat dit opgesplitst wordt. Een samenwerking, samen sterk! 
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2. Kader 
 

Kader is onmisbaar in de samenwerking tussen de vereniging en de school. Dit geldt voor zowel 
bestuurlijk als technisch kader. Beschikbaarheid van voldoende, vaardig en kundig kader is een 
voorwaarde waaraan voldaan moet worden om een succesvolle samenwerking op te kunnen zetten.  
 
Het bestuurlijk kader is nodig voor het afstemmen van het lesprogramma met de scholen. Vaak is de 
wens van de scholen om het aanbod plaats te laten vinden onder schooltijd, zodat dit plaatsvindt in de 
uren lichamelijke opvoeding.  
 
Om aan te sluiten bij deze wens is het belangrijk dat de trainer ook beschikbaar is op deze tijden. 
Gezien de vereniging vaak met vrijwilligers werkt, is het belangrijk om hier goede afstemming over 
plaats te laten vinden. Dit is vooral te realiseren wanneer er een vergoeding tegenover het verzorgen 
van het aanbod staat. 
 
Scholen en ouders hebben een voorkeur voor pedagogisch en didactisch geschoold kader, die ook 
affiniteit heeft met de doelgroep waarvoor zij de lessen verzorgen. Een trainer bij de vereniging zou in 
het bezit moeten zijn van een trainersdiploma om de lessen te kunnen geven.  
 
Om kinderen te enthousiasmeren, werkt het om trainers in te zetten met een hoog eigen 
vaardigheidsniveau en een groot enthousiasme voor de sport. De kinderen zien hem of haar als een 
groot voorbeeld, wat een positieve invloed heeft op het enthousiasme van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rotterdam – De inzet van de Nederlands Kampioen 

Voor diverse verenigingen in Rotterdam was de aanstelling van een 
combinatiefunctionaris mogelijk die actief aan de slag ging voor alle verenigingen. 
Barry Wijers, voormalig international en Nederlands kampioen tafeltennis heeft 
deze functie vervuld.  
 
Barry Wijers is actief aan de slag gegaan met het lesprogramma Table Stars en 
heeft hiervoor vele scholen benaderd. Naast lessen op de scholen is er een 
naschools traject aangeboden op de vereniging met als doel de kinderen de stap 
te laten maken naar de vereniging.  
 
Het organiseren van een scholenkampioenschap, waarbij de winnaars mochten 
deelnemen aan de landelijke finale van Table Stars the Battle was een onderdeel 
van het traject.  
 
Naast zijn begeleidende rol als combinatiefunctionaris was Barry zelf ook actief als 
speler tijdens de NK, die gelijktijdig plaatsvond met the Battle in Zwolle. 
 
Voor veel kinderen was hij hét grote voorbeeld en zij waren hem dan ook 
enthousiast aan het aanmoedigen. Dit enthousiasme namen ze ook direct mee 
met het spelen van hun wedstrijden, want zij wilden ook net zo goed worden als 
hun trainer, een held!  
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Wanneer de lessen plaatsvinden op de vereniging, dient het bestuurlijk kader de accommodatie 
beschikbaar te stellen en er voor te zorgen dat deze toegankelijk is voor de school en trainer.  
 
Sommige verenigingen kunnen een beroep doen op de buurtsportcoach of combinatiefunctionaris die 
beschikbaar is voor de vereniging. Deze buurtsportcoach is mogelijk in te zetten als contactpersoon 
tussen vereniging en de scholen. Hij of zij kan de organisatorische taken, zowel bestuurlijke 
verantwoordelijkheden in deze samenwerking als verzorgen van de lessen op scholen uitvoeren. Het 
bestuurlijk kader van de vereniging dient in dit geval nauwe contacten te onderhouden met de 
buurtsportcoach.  
 

 

 

 

  
TTV Heino – Een eerste focus op vrijwilligers 

Vanwege het teruglopende ledenaantal bij de jeugd ontstond bij TTV Heino de 
noodzaak om meer te investeren in de jeugd en actief te gaan werven bij de 
jeugdleden in het dorp. Het bestuur stond echter niet direct achter de plannen 
gezien er een tekort aan vrijwilligers was binnen de vereniging om dit aanbod te 
organiseren.  
 
Een nieuw plan werd bedacht en de focus werd gelegd op het opzetten van een 
50+ groep. Het binnenhalen van nieuwe leden én mogelijke vrijwilligers voor de 
club die inzetbaar zijn voor het aanbieden van aanbod op scholen.  
 
Na het binnenhalen van de 50+-ers bij de vereniging is er een samenwerking 
gezocht met de gemeente, waar een combinatiefunctionaris actief aan de slag 
ging. Samen met de combinatiefunctionaris zijn alle groepen 5 tot en met 8 van de 
scholen in Heino benaderd, voor het aanbieden van het lesprogramma Table 
Stars.  
 
Dit traject bestond uit 3 gymlessen, waarvan er 2 lessen op de school werden 
gegeven en 1 op de vereniging. De nieuwe leden uit de 50+ groep werden ingezet 
op de vereniging en zijn erg enthousiast! Na het traject in samenwerking met de 
school zijn er een viertal instuifmiddagen georganiseerd op de vereniging en is er 
een scholenkampioenschap georganiseerd voor de deelnemende scholen.  
 
Na de instuiflessen konden de kinderen lid worden van de vereniging, wat 
momenteel al resulteert in 3 nieuwe jeugdteams en 3 trainingsmomenten voor 
jeugdleden, een mooi resultaat!  
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3. Communicatie 
 

Een heldere en duidelijke communicatie is van belang om een samenwerking te laten slagen. 
Afspraken moeten duidelijk zijn en beide partijen moeten weten waar zij aan toe zijn en wat zij kunnen 
verwachten.  
 
Heldere afspraken en korte lijntjes tussen de vereniging en de school komt de communicatie ten 
goede. Het heeft de voorkeur wanneer een vast contactpersoon aangesteld wordt binnen de 
vereniging, zodat de scholen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Deze contactpersoon 
stemt alles af met de vereniging.  
 
Het is belangrijk een standaard e-mailadres aan 
te maken voor het contact met de vereniging, 
zoals voorzitter@vereniging.nl, zodat de 
contactpersoon ook beschikbaar blijft bij een 
wisseling binnen het bestuur.  
 
Leg gemaakte afspraken vast op papier of via 
de e-mail, zodat er geen onduidelijkheid 
ontstaat over het moment van plaatsvinden 
van activiteiten en andere afspraken. Op deze 
manier kunnen alle partijen deze afspraken op 
elk gewenst moment doorlezen.  
 
 
Evalueren 
Het is belangrijk dat de doelstellingen van de 
scholen en de vereniging vooraf op elkaar zijn 
afgestemd. Dit voorkomt wederzijdse hoge 
verwachtingen en teleurstelling. Het is dan ook verstandig om de activiteiten met beide partijen 
achteraf samen te evalueren. Er is altijd iets te leren en te verbeteren.  
 
Het evalueren van activiteiten met alle betrokken partijen is belangrijk om leerpunten voor een 
volgende keer mee te kunnen nemen en draagt bij aan een succesvolle samenwerking.  
 
Communicatie naar de doelgroep 
Voor het betrekken van de leerlingen en de ouders bij de vereniging is het belangrijk dat zij persoonlijk 
benaderd worden. Zij krijgen het idee persoonlijk aangesproken te worden en voelen zich hierdoor 
meer betrokken bij de vereniging.  
 
Het toesturen van posters, flyers en brieven blijkt niet altijd even effectief te zijn. Kinderen zijn mogelijk 
meer gemotiveerd wanneer iemand van de vereniging van tevoren in de klas meer vertelt over de 
sport, de vereniging en de activiteiten die de vereniging organiseert.  
 
De communicatie naar ouders is hierbij ook van groot belang, want zij maken de uiteindelijke keuze of 
een kind naar de activiteit toe kan/mag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@vereniging.nl
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4. De vorm van het aanbod 
 

Om de bekendheid van de vereniging en de sport te kunnen vergroten is het voor de vereniging van 
belang een frequent aanbod op meerdere scholen te hebben. Op deze manier komen er meer 
kinderen in aanraking met de sport en zien zij ook vooruitgang in de prestaties die ze neerzetten.  
 
Om het enthousiasme van leerlingen te stimuleren is het van belang een gevarieerd aanbod aan te 
bieden. Door de verschillende facetten van de sport te behandelen, is de kans op het verliezen van 
het plezier in de sport minder groot. Kinderen kunnen snel verveeld raken en doen vaak veel 
verschillende dingen.  
 
Het werken naar een einddoel, zoals het scholenkampioenschap, motiveert kinderen om beter te 
worden, waardoor zij meer plezier krijgen in de sport. Voor gemotiveerde kinderen is het 
wedstrijdelement waarbij zij moeten presteren een grote stimulans waar zij plezier uit halen. Dit is met 
name het geval voor kinderen vanaf groep 5 van de basisschool. Voor de jongere leeftijdsgroep gaat 
het om het aanleren van vaardigheden en de verbeteren van de motoriek.  
 
Het aanbod wat gerealiseerd wordt door de vereniging in samenwerking met de scholen is op diverse 
manieren vorm te geven.  

- Aanbod op school 
Het aanbod is te realiseren op de scholen zelf. Het grootste 
voordeel voor de school is dat zij geen vervoer hoeven te 
organiseren voor de leerlingen. De NTTB heeft 
lesmaterialen, het product Table Stars, aanwezig die 
bruikbaar is voor lessen op de school. In sommige gevallen 
heeft de school een tafeltennistafel in zijn bezit. Het nadeel 
hierbij is dat de leerlingen niet direct op de vereniging 
komen en dat hier niet direct de binding mee gelegd kan 
worden. 

- Aanbod op de vereniging 
De vereniging kan ook aanbod realiseren op de vereniging, 
zodat de school met de leerlingen onder schooltijd naar de 
vereniging komt. Het is ook mogelijk naschools aanbod te 
realiseren. De drempel wordt hierbij wel verhoogd, omdat 
de kinderen dan afhankelijk zijn van de ouders.  

 
Een traject waarbij aanbod onder schooltijd opgevolgd wordt door 
aanbod na schooltijd en vervolgens trainingen bij de vereniging 
maakt doorstroming naar de vereniging beter mogelijk. Het kind 
krijgt de mogelijkheid te wennen aan de omgeving en aan het spel, 
zodat de stap die genomen moet worden naar de vereniging minder 
groot is.  
 
Het wordt door leerlingen als veilig en prettig ervaren wanneer ze gedurende dit gehele traject goed 
begeleid worden.  
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5. Tijdstip 
 

Het tijdstip voor het aanbieden van lesaanbod dient afgestemd te worden tussen de school en de 
vereniging. Hierbij dient de vereniging te streven naar de wensen van de school, om het aanbod zo 
goed mogelijk te laten slagen.  
 
Scholen, maar ook de leerlingen, wensen een aanbod dat plaats vindt onder schooltijd of direct daar 
op aansluitend. Zij kunnen direct na school door naar de vereniging of het aanbod op school, zodat de 
drempel een stuk lager wordt, dan wanneer zij eerst weer naar huis moeten.  
 
Na schooltijd zijn er veel vrijetijdsbestedingen voor leerlingen die kunnen concurreren met het 
sportaanbod van de vereniging. Bij de inroostering van de activiteiten moet hier rekening mee 
gehouden worden.  
 
De duur van het lesaanbod moet lang genoeg zijn om leerlingen een gevoel van succesbeleving te 
geven. Zij moeten naar huis gaan met het gevoel dat zij ook echt wat geleerd hebben en de 
vaardigheden beter onder de knie hebben. Dit levert bij de kinderen meer enthousiasme op voor de 
sport, waardoor zij eerder te binden zijn aan de vereniging.  
 
Het is belangrijk om samen met de scholen en betrokken partijen het moment van het jaar af te 
stemmen waarin het aanbod plaats vindt. De scholen en de vereniging moeten voldoende tijd hebben 
om de activiteiten te organiseren. Wanneer je als vereniging ook een vervolgaanbod wil aanbieden, is 
het van belang om het aanbod niet kort voor de zomer in te plannen. Na de zomer zijn de kinderen het 
aanbod vaak weer vergeten en komen zij niet alsnog voor vervolgaanbod naar de vereniging.  
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6. Betrekken van de doelgroep 
 

Het is van belang het aanbod af te stemmen op de doelgroep die benaderd wordt. Het aanbod van de 
verenigingen spreekt leerlingen aan wanneer het afgestemd is op hun mogelijkheden en leefwereld. 
 
Tot en met groep 4 is het aanbod met name gericht op de ontwikkeling van vaardigheden. Vanaf 
groep 5 is het spelelement van groot belang en willen de kinderen toe naar wedstrijdvormen, waarbij 
zij zich kunnen meten met leeftijdsgenoten.  
 
Het enthousiasmeren van de doelgroep is mogelijk door het aanbieden van aangepaste spelvormen, 
passend bij de leeftijdsgroep en het vaardigheidsniveau. Ook het gebruik van nieuwe materialen en 
alternatieve materialen wekt de interesse bij de leerlingen. Een tafeltennisbatje is voor vele kinderen 
iets nieuws, wat hen uitdaagt om er mee aan de slag te gaan.  
  
Het is belangrijk als vereniging na te denken over achtergrondkenmerken van de doelgroep waar je je 
op richt en de redenen waarom je je op deze doelgroep richt. Verschillende doelgroepen vragen een 
verschillende benadering.  
 
Om de doelgroep meer te betrekken bij de activiteit is het ook mogelijk hen zelf te betrekken bij de 
keuze en organisatie van activiteiten. Dit levert oefeningen op die aansluiten bij de gedachtegang van 
de leerlingen. De trainer of opleider zal in staat zijn de activiteit enigszins aan te passen zodat deze 
ook didactisch verantwoord is.  
 

 

  

TTV Bijmaat – Van 0 naar 30 jeugdleden in korte tijd 

Na een intensieve voorbereiding, waarbij een jeugdcommissie is opgericht, een aantal 

super enthousiaste vrijwilligers zijn geworven en er enkele bijscholingen zijn gevolgd 

voor de Table Stars lessen is de vereniging aan de slag gegaan met scholen in de 

buurt.  

Ze zijn gestart met lessen in de eigen accommodatie. Eerst was hiervoor één lesuur 

gereserveerd, maar al snel werd dit uitgebreid naar twee lesuren. Hiervoor was het 

eerste lesuur bestemd voor leerlingen van groep 3, 4 en 5. Tijdens deze lessen staan 

oog-hand coördinatie oefeningen centraal, waarbij er een geleidelijke overgang wordt 

gemaakt naar echt tafeltennis.  

De groepen 6, 7 en 8 vragen een iets andere aanpak, waarbij het tafeltennissen zelf 

centraal wordt gezet. Deze doelgroep wil sportspecifieker te werk gaan. Om nog 

enkele vaardigheden bij te leren wordt hier af en toe aandacht geschonken aan de 

Table Stars lesstof.  

Om de kinderen te binden wordt hen een glas limonade aangeboden, zodat zij op een 

leuke manier de les afsluiten. Wekelijks worden de lessen aangeboden, ook in de 

vakantie gaan deze lessen gewoon door.  

Om zich verder te ontwikkelen worden kinderen uitgenodigd voor 4 proeftrainingen bij 

de vereniging. In 2 maanden tijd heeft TTV Bijmaat een sprong gemaakt naar 30 

jeugdleden. De aangeboden lessen voor de scholen lopen ook nog steeds door, dus 

het aantal lidmaatschappen kan nog zeker groeien!  
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7.  Financiële middelen  
 

Verenigingen zien de financiële middelen vaak als een beperking om aan de slag te gaan, terwijl 
nieuwe leden ook geld opleveren voor de vereniging.  
 
De vereniging moet het aanbieden van aanbod voor het onderwijs zien als een investering vanuit de 
club. Op deze manier hopen zij meer leden binnen te halen. Het gratis aanbieden van sportactiviteiten 
van naschoolse lessen, maakt deze extra aantrekkelijk voor leerlingen en hun ouders.  
 
Daarnaast zijn er vaak vele mogelijkheden voor financiering waar een vereniging aanspraak op kan 
maken. Als de activiteiten worden opgezet vanuit een maatschappelijk motief zijn er vaak 
mogelijkheden voor een subsidie. Echter, subsidie is welkom, maar mag voor verenigingen geen 
primaire drijfveer zijn om het aanbod te realiseren.  
 
De NTTB kan ook een meerwaarde bieden door het kosteloos beschikbaar stellen van de materialen 
van enkele lespakketten zoals Table Stars. Deze zijn via de website www.nttb.nl aan te vragen.  

 

 

 

  

Scyedam – Via de Sportimpuls aan de slag met Table Stars 

Scyedam heeft een succesvolle aanvraag ingediend voor de Sportimpuls, een 

subsidie die beschikbaar is gesteld door VWS, waarmee zij middels een impuls 

van 2 jaar de kinderen in de wijk Nieuwland actief aan het tafeltennissen willen 

krijgen.  

Een intensief en lang subsidietraject is hierbij aan vooraf gegaan, maar het 

resultaat mag er zijn. Zes scholen gaan het Table Stars traject in wat bestaat uit 

een 7 stappen plan. Het doel hierbij is uiteindelijk om de leden te binden aan de 

vereniging. Lessen op school, een naschools traject en 

scholenkampioenschappen worden hierbij ingezet om de kinderen te 

enthousiasmeren.  

Met de beschikbare subsidie kunnen zij materialen aanschaffen die gebruikt 

kunnen worden voor het traject, maar kunnen zij ook trainers opleiden en inzetten 

om de lessen te verzorgen.  

Het kost de nodige tijdsinvestering om een aanvraag te schrijven, maar uiteindelijk 

met het gewenste resultaat! Hopelijk levert dit de vereniging veel nieuwe leden op 

en komt de jeugd in de wijk Nieuwland in beweging.  

http://www.nttb.nl/
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8. Accommodaties 
 

De activiteiten die aangeboden worden door de vereniging, kunnen op diverse locaties plaatsvinden. 
Om de drempel voor de school zo laag mogelijk te houden kan de activiteit georganiseerd worden op 
de school zelf. Afhankelijk van het aanbod wat gerealiseerd wordt, zijn hier vaak vele materialen 
aanwezig. Het gebruik van tafels op school is in deze situatie lastiger, omdat deze vaak niet 
beschikbaar zijn.  
 
Om die reden kan er gekozen worden om ook een les plaats te laten vinden op de vereniging, zodat 
de kinderen ook de link kunnen leggen naar de club. Hierbij is de afstand tussen de school en de 
accommodatie een belangrijk aandachtspunt.  
 
In sommige gevallen kan de vereniging er voor kiezen een dependance op te richten in een buurt of 
wijk waar de vraag groot is. Enkele verenigingen maken hierbij gebruik van de gymzaal van de school, 
waardoor de drempel voor het aanbieden van aanbod ook een stuk lager ligt natuurlijk. Wanneer de 
kinderen definitief lid willen worden van de club, kunnen zij alsnog de overstap maken naar de 
hoofdaccommodatie van de vereniging.  
 

 

 

  

Tafeltennis Zwolle: Schoolsportvereniging Holtenbroek 

In de wijk Holtenbroek in Zwolle is de sportparticipatie laag maar zijn er ook weinig 

verenigingen aanwezig om deze inwoners aan te sporen te gaan bewegen.  

Tafeltennis Zwolle heeft in samenwerking met twee andere sportverenigingen een 

aanvraag gedaan voor de sportimpuls voor het opzetten van de 

schoolsportvereniging. In plaats dat de kinderen naar de vereniging moeten 

komen, komt de vereniging naar de wijk.  

De drie verenigingen hebben het jaar opgedeeld in enkele blokken, waarin zij 

aanbod verzorgen voor het onderwijs. Zij geven een les op school, gevolgd door 

een aantal naschoolse lessen in de wijk. Op deze manier komt de vereniging naar 

de wijk toe, is de afstand voor hen kort en kunnen zij ook sporten.  

Op deze manier hoopt Tafeltennis Zwolle meer kinderen in aanraking te laten 

komen met de tafeltennissport, zodat zij uiteindelijk ook de overstap maken naar 

de vereniging 
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9. Meer informatie 
 

In voorgaande hoofdstukken zijn enkele aanknopingspunten beschreven voor het opstarten van een 

samenwerking met de scholen. Ook zijn er enkele voorbeelden gegeven van verenigingen die 

momenteel al actief zijn in het aanbod. Er zijn vele manieren om het aanbod te realiseren, maar het 

belangrijkste is dat dit bij de vereniging past.  

Wanneer er naar aanleiding van dit handboek nog vragen zijn, of u wilt als vereniging zelf aanbod 

realiseren en u heeft hier vragen over. Dan kunt u contact opnemen met onze Clubcoach jeugdsport.  

Clubcoach Jeugdsport 

Sven Groot 

E-mail: groot@nttb.nl 

Telefoonnummer: 079-3438141 
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