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1. Inleiding 

De geïntegreerde nieuwbouw voor de twee RK-basisscholen Sint Augustinus en Sint Martinus in 

combinatie met de voorzieningen voor de voetbalclub VVG’25 biedt veel mogelijkheden voor 

synergie op inhoud en organisatie (naast vanzelfsprekend de te realiseren synergie op huisvesting). 

Door de realisatie van deze nieuwbouw in de directe nabijheid van het Sport- en Cultureel Centrum 

De Pol ontstaan nog meer mogelijkheden tot synergie met de hier aanwezige kinderopvang 

(dagopvang en buitenschoolse opvang) en de diversiteit aan (binnen)sportverenigingen (o.a. 

volleybal, handbal, badminton). Een uniek integraal concept van onderwijs en sport wordt hier 

mogelijk gemaakt door de (gefuseerde) basisschool en de voetbalvereniging VVG’25. Betrokken 

partijen – de basisschool, het schoolbestuur Pro8 en de voetbalvereniging VVG’25 – willen de 

samenwerking meer laten zijn dan alleen het wonen onder een dak. Er dient sprake te zijn van één 

pedagogisch beleid voor zowel het onderwijs als de sport en een daaraan gerelateerd programma. 

Dit krijgt ook organisatorisch vorm tussen bijvoorbeeld de docent bewegingsonderwijs en de 

jeugdtrainers van VVG’25, een gezamenlijk aanvullende programmering e.d. Gezamenlijke ambitie is 

om naast de kerntaken van de instellingen (aanbieden van basisonderwijs en de mogelijkheid actief 

te voetballen) kinderen en volwassenen kennis te laten maken met sport, bewegen en gezondheid 

zodat een basis wordt gelegd voor een leven lang actief blijven. Sport, bewegen en onderwijs horen 

immers bij elkaar en versterken elkaar. Sport en bewegen is niet alleen leuk om te doen, het levert 

ook een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen die voldoende sporten en bewegen groeien gezond op en voelen zich fit. 

Daarnaast is sport bij uitstek een terrein waarop kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en 

kunnen uitblinken. De (gefuseerde) basisschool en VVG’25 willen hier samen met de andere 

maatschappelijke instellingen (sport, kinderopvang, cultuur) de handen ineen slaan en de 

voorziening ontwikkelen tot een bruisend onderwijs- en sportcluster voor jong en oud in Gaanderen. 

 

2. Synergie op huisvesting 

De vervangende nieuwbouw van de beide RK-basisscholen Sint Augustinus en Sint Martinus en de 

voorzieningen voor de voetbalvereniging VVG’25 zijn voor betrokkenen de start geweest om na te 

denken over de ruimtelijke synergie die daarbij gerealiseerd kan worden. Met inachtneming van de 

verschillende doelstellingen en doelgroepen hebben de betrokkenen uitgesproken hierin maximaal 

mogelijkheden te willen creëren. Deze verkenning heeft plaatsgevonden waarbij afspraken zijn 

gemaakt dat de basisschool gedurende de week gebruik kan maken van de (multifunctionele) 

sportkantine en bijbehorende keuken. En voor het buitensporten kan gebruik worden gemaakt van 

de kleedruimten. VVG’25 kan gedurende de weekenden en avonduren gebruik maken van ruimten 

van de basisschool. Het betreft hier vooral de secundaire ruimten (niet de groepsruimten) waaronder 

de personeels-/vergaderruimte, die gebruikt kan worden als bestuurskamer, het speellokaal dat 

gebruikt kan worden voor de allerjongste sporters en als revalidatieruimte voor sporters, de 

multifunctionele ruimte voor dans, drama, crea, die betrokken kan worden bij de kantine waardoor 

de verblijfsruimte wordt vergroot.  
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Deze synergie leidt tot een huisvestingsconcept waarbij gedurende de onderwijstijden de 

onderwijsruimte vergroot kan worden door gebruik te maken van de ruimten van VVG’25, en waarbij 

gedurende de sporttijden (namiddag , avond en weekeinde) de sportruimte vergroot kan worden 

door gebruik te maken van de onderwijsruimten. Van de circa 2.150 m2 bruto vloeroppervlakte te 

realiseren huisvesting voor het onderwijs (circa 1.700 m2 BVO) en VVG’25 (circa 450 m2 BVO) is circa 

600 m2 BVO gezamenlijk en multifunctioneel te gebruiken (circa 25 %). Het betreft de volgende 

ruimtesoorten uit het programma van eisen van de basisscholen en VVG’25 (exclusief eventueel of 

incidenteel door onderwijs te gebruiken kleedruimten):  

 

1 Entree en garderobe 

2 Administratie-/conciërgeruimte, balie-/receptiefunctie 

3 Gemeenschapsruimte/centrale hal (podium, ouderruimte, bibliotheek op school) 

4 Speellokaal (combineerbaar met aula), inclusief berging 

5 Multifunctionele ruimte (expressie/muziek/dans/toneel), inclusief berging 

6 Multifunctionele horeca ruimte/Kantine 

7 Keuken inclusief opslag 

 

3. Synergie op inhoud 
Hoewel de gedateerde huisvesting van zowel de twee basisscholen als de voetbalvereniging VVG’25 
de directe aanleiding is geweest voor de gezamenlijke nieuwe huisvesting, gaan de betrokkenen de 
vervangende nieuwbouw als unieke kans oppakken om te komen tot inhoudelijke samenwerking 
tussen onderwijs en sport. Rode draad in deze samenwerking is de ambitie en intentie te werken 
vanuit één gezamenlijk pedagogisch beleid en een daarop gebaseerde programmering. Dit is voor de 
betrokkenen niet geheel nieuw. In het verleden heeft er al gezamenlijk scholingsbeleid 
plaatsgevonden tussen de basisscholen en VVG’25 (Kanjertraining) en VVG’25 heeft een vergelijkbare 

scholing “Kanjers in de Sport” gevolgd. Dit pedagogisch concept moet ertoe leiden dat de omgang 
van volwassenen – docenten en (jeugd)trainers - met kinderen en de omgang tussen 
kinderen/leerlingen onderling gebaseerd is op dezelfde visie en uitgangspunten binnen de school en 
VVG’25. Hierin wordt ook betrokken de openbare basisschool Wis en Wierig zodat sprake is van een 
integraal concept voor onderwijs en sport in Gaanderen. Dit werken vanuit één pedagogisch concept 
krijgt vorm door o.a. de volgende activiteiten: 

 het opleiden en begeleiden van jeugdtrainers door de basisschool daar waar het gaat om het 

trainen en coachen van kinderen i.c. jeugdspelers. De school zorgt voor professioneel, hoog 

opgeleid, vakbekwaam en gemotiveerd personeel hiertoe; 

 het gezamenlijk organiseren van thema-avonden voor de leden van VVG’25 en de basisschool (te 

denken is aan onderwerpen zoals pesten, sportstimulering, sport en gezondheid, sport en 

respect); 

 het ontwikkelen van VVG’25 (eventueel in combinatie met de andere georganiseerde 

sportverenigingen in Gaanderen) tot een schoolactieve vereniging waarbij zij een deel van het 

sportaanbod voor het onderwijs verzorgen (zie “Sportaanbod voor het onderwijs”, NOC*NSF). 

Voor de school ontstaat een “levensechte sportbeleving”; 

 het ontwikkelen van een gezonde school door een versterkte aandacht voor sport, bewegen en 

gezondheid. Het ministerie van OCenW stimuleert het bewegen en spelen in uitdagende, groene 

en rookvrije omgevingen (“Gezonde schoolpleinen”, www.gezondeschool.nl); 

 het ontwikkelen van de schoolactieve, sportieve en gezonde school vindt plaats met een mede 

door de sportverenigingen georganiseerd programma (bijvoorbeeld deelname aan sportdagen 

onderwijs); 

 het in een vroeg stadium in contact brengen van kinderen met georganiseerd sporten. VVG’25 

wil hierin samen met de buitenschoolse opvang het voortouw nemen waarbij het gaat om een 

http://www.gezondeschool.nl/
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brede sportkennismaking in Gaanderen door middel van de organisatie van o.a. trainingen en 

kennismakingsclinics; 

 het samenwerken met overige sportpartners in de directe omgeving van de school en VVG’25 

(bijvoorbeeld met de binnensportverenigingen, de Stichting Sport en Cultuur Gaanderen, 

buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen); 

 het ontwikkelen met overige maatschappelijke instellingen (sportverenigingen, 

cultuurinstellingen) van een gezamenlijk vrijwilligersbeleid ten behoeve van de ondersteuning 

van diverse instellingen. In het perspectief van vergrijzing en ontgroening en de demografisch 

krimp wordt het betrekken van vrijwilligers bij de verenigingsactiviteiten in de toekomst 

belangrijker. Vrijwilligersbeleid is echter niet alleen van belang voor de instellingen en 

verenigingen, maar ook van belang voor de participatie van iedereen in Gaanderen. 

 

Het betreft hier een aantal voorbeelden van de inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden. Door 

middel van een gezamenlijk programmeringsoverleg zal door de betrokkenen hier verder invulling 

aan worden gegeven. Dit overleg blijft in de opvatting van de basisschool en VVG’25 niet beperkt tot 

de bewoners van de nieuwe huisvesting. Hierin participeren ook de openbare basisschool Wis en 

Wierig (vanwege de ambitie op termijn te komen tot één onderwijsconcept in de kern Gaanderen), 

de overige georganiseerde sport in Gaanderen, de kinderopvang en overige culturele en/of 

maatschappelijke verenigingen en instellingen.  

 

4. Synergie op organisatie 

De samenwerking op inhoud en huisvesting komt niet vanzelf tot stand. Hiertoe is organisatorische 

samenwerking gewenst en noodzakelijk. Zoals hiervoor al beschreven kiezen betrokkenen niet voor 

vrijblijvende samenwerking. De samenwerking wordt ook organisatorisch vormgegeven. Dit krijgt zo 

mogelijk op twee manieren vorm: 

a. gezamenlijk programmeringsoverleg (Programmaraad Onderwijs en Sport Gaanderen); 

b. (indien financieel mogelijk) de aanstelling van een combinatiefunctionaris onderwijs en sport. 

 

Het programmeringsoverleg blijft wat betreft de basisschool en VVG’25 niet beperkt tot de twee 

hoofdgebruikers van de nieuwe voorziening. Deelname van de openbare basisschool Wis en Wierig 

ligt voor de hand gezien de ambitie op termijn te komen tot een integraal onderwijsconcept in de 

kern Gaanderen, evenals de overige georganiseerde sport in Gaanderen, Kinderopvang Humanitas 

(De Tovertuin) en de overige maatschappelijke instellingen of organisaties (bijvoorbeeld de stichting 

Sport en Cultuur, de bibliotheek).  


