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Educatie 
Het verbeteren van lokaal sportklimaat is een belangrijke 
doelstelling van de sportveldjes. Daarnaast wil het veldje ook 
bijdragen aan het verbeteren van het bewegingsonderwijs 
en ruimte geven aan podiumkunsten.

Actie  Tijd  Kosten 
Verder ontwikkelen leerlijn sport, 
bewegen en cultuur  
Betrekken sportbonden; 
lesprogramma /materiaal  
Betrekken KVLO  

Ruimtelijke ontwikkeling buitenruimte 
Het veldje dient te worden ingepast op schoolplein. Hier 
moet goed naar worden gekeken. Eventueel door (student) 
landschapsarchitect. 

Actie  Tijd  Kosten 
Benaderen lokale aannemer   
Vergroenen schoolplein  
Landschappelijke uitwerking (verdiepte aanleg)  

Participatie 
Om deze acties succesvol uit te kunnen voeren en af te stem-
men is participatie essentieel. Er wordt inzet van de school, 
gemeente en het lokale bedrijfsleven verlangd. 
 
Actie  Tijd  Kosten 
Organiseren bijeenkomst met ouderraad en MR  
Betrekken lokale ondernemers (aanleg en 
sponsoring) 
Opstellen totaalvisie  
Opstellen plan van aanpak   

Business case; 
“iedere school een Olympisch sportveld”

Aanleg en Onderhoud
Educatie
Ruimtelijke Ontwikkeling buitenruimte
Participatie

Inleiding
Nederland heeft ambitie. De ambitie om mondiaal te excel-
leren op sportgebied. Mede hiervoor hebben we ons als doel 
gesteld in 2028 de Olympische Spelen te organiseren. Over 
16 jaar willen we natuurlijk erg graag dat de jeugd die nu de 
basisschool volgt uitblinkt in de stadions. Daarnaast willen 
we natuurlijk ook dat onze jeugd goed in zijn vel zit en lekker 
kan bewegen. Waar kunnen we dat beter bereiken dan op 
het schoolplein? Een plein waar de kinderen dagelijks op 
spelen. Bovendien een plek waar gewerkt kan worden aan 
het bewegingsonderwijs en cultuureducatie.  We vinden dat 
we dit moeten faciliteren. Daarom hebben we het concept 
“iedere school een Olympisch sportveld” ontwikkeld. Het 
concept is reeds succesvol uitgerold op de Franciscusschool 
te Biezenmortel. 

Aanleg en Onderhoud
De producten van het veld wordt zoveel mogelijk geleverd 
door vaste leveranciers. Zij beschikken over de juiste 
expertise en ervaring. Vanuit de vaste leveranciers kan er 
aanspraak worden gemaakt op een coördinator bij de aanleg. 
De grondwerkzaamheden kan worden verzorgd door een 
lokale aannemer, vaak onder gunstige voorwaarden. 

Actie  Tijd  Kosten 
Afspraken over begeleiding/coördinatie aanleg   
Bespreken met mogelijke partners   
Van Ginkel Groep, Desso, Nijha  
Vastleggen zakelijke afspraken  
Afspraken over onderhoud  
Aanleg sportveld (12 bij 24)   
Aanleg podium/tribune   
Verlichting van sportveld  



Iedereen een eigen kunstgrasveld!?

Wat 
Middels het unieke concept is het voor iedereen (basisschool, 
middelbare school, sportclubs, wijkverenigingen, dorpsraden, 
gemeenten) mogelijk een eigen multifunctioneel kunstgras-
veld te realiseren

Hoe 
Door een sterke centrale organisatie en daardoor lage kosten 
en maatwerk op lokaal niveau kan er een multifunctioneel 
sportcourt worden aangelegd

Model 
Vanuit een centrale organisatie wordt partijen de mogelijk-
heid geboden om een sportcourt aan te leggen. Dit sport-
court kan tegen een aantrekkelijk tarief worden afgenomen, 
doordat er centraal afspraken zijn gemaakt met leveranciers, 
sponsors en andere founders. De afnemende partij krijgt een 
toolkit aangereikt om zelf sponsors e.a. te vinden die kunnen 
bijdragen aan sportcourt

Wat wordt aangeboden
• Sportcourt
• Toolkit sponsoring
• Activiteitenprogramma
• Sportmateriaal
• Formats voor inzet uitvoering en organisatie activiteiten
• Begeleiding/coördinatie aanleg

USP’s
• Multifunctioneel 
• Prijs
• Inclusief activiteitenprogramma
• Inclusief toolkit sponsoring
• Inclusief materiaal
• Maatwerk
• Landelijke en lokale middelen, publiek en privaat 
 worden bijeen gebracht

Olympisch Plan 2028
Ambitie van Olympisch Vuur (bedrijfsleven, zorgverzeke-
raars,  NOC&NSF, overheden) “Nederland naar Olympisch 
niveau krijgen”.  Vanuit diverse disciplines is er toenemende 
aandacht voor Sport en Bewegen. Niet alleen omdat het erg 
leuk is maar ook omdat het een positieve invloed heeft op 
de samenleving, leefbaarheid, ruimtelijke ordening, gezond-
heid, respect & fair play). Kwalitatief goede faciliteiten spelen 
daarin een belangrijke rol. 

Bewegingsonderwijs 
Een belangrijk aspect is dat het veld kan worden ingezet 
voor het bewegingsonderwijs. Door de afmeting van het veld 
kunnen meerdere landelijk voorgeschreven leerlijnen worden 
gevolgd. Het ontbreekt in kleinere plaatsen vaak aan een 
goede binnensportvoorziening. Het veld is geschikt voor alle 
balsporten.

Openbaar plein/openbare speel- en 
sportvoorziening
De plek kan dienen als ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Het voorziet in een grote behoefte aan leuke, leerzame en 
uitdagende speelvoorziening. Het veld heeft toegevoegde 
waarde voor alle dorpen en kernen en bevordert de partici-
patie. 

Stimuleren sport en bewegen in dorpen en 
kernen (fysiek zo mogelijk op schoolplein)
In kleinere plaatsen in Nederland is de afstand naar sportpar-
ken relatief groot. Een sportvoorziening centraal in het dorp 
vergroot de mogelijkheden aanzienlijk. De voorziening vormt 
tevens een perfecte werkplek voor de combinatiefunctiona-
ris, (vak)leerkracht en clubtrainer. 



Programmering 
Met het sportveld wordt een compleet lesprogramma, 
inclusief materiaal,  aangeboden. Het programma is mede 
opgesteld door sportbonden en de KVLO. Dit lespro-
gramma kan uitstekend worden ingezet door (vak/groep)
leerkracht en combinatiefunctionaris en door de trainer 
van de sportvereniging. Ook kan binnen het programma 
een beroep worden gedaan op het netwerk met profes-
sionele sportaanbieders.

Concept Olympisch schoolsportveld fysiek 
• Afmeting 12 bij 24 meter
• Verdiept aangelegd kunstgrasveld met 
 betonnen (tribune)rand
• Een voetbal/handbal goal aan korte zijde 
 (2 grote goals)
• Twee hockeygoals aan lange zijde (4 kleine goals), 
 ingepast in betonrand 
• Een basket aan korte zijde, boven grote goal (2 baskets)
• Volleybalpalen in midden van veld (voor spannen 
 volleybal/tennis/badmintonnet)
• Met beukenhagen afgewerkt
• Geschikt voor beoefenen van voetbal, volleybal, tennis, 
 handbal, hockey, badminton en basketbal
• Tevens zeer geschikt voor Cultuuronderwijs en 
 Podiumkunsten!

Aanleg & Onderhoud Sportveld
• Begeleiding bij aanleg en coördinatie van aanleg
• Stappenplan en plan van aanpak
• Toolkit sponsoring 
• Onderhoudscontract voor met name kunstgras 
 (borstelen/vegen, vervangen)

Realisatie 
Centraal Lokaal
Goals, basket, volleybalpalen:  Aannemer voor
vaste prijs grondwerkzaamheden
Kunstgras: vaste prijs Aanvullend vast 
  budget
Betonrand: vaste prijs Sponsor- en fondsen-
  werving (draagvlak en 
  enthousiasme)
Financiering: aantal vaste  Groenwerkzaam-
partners/gekozen heden (inpassen op
mogelijke budgetdragers locatie)

Mogelijke budgetdragers 
• Ministerie OCW/VWS/RO
• Olympisch Vuur (NOC&NSF en individuele 
 sportbonden)
• Provincies en gemeenten (IPO, VSG)
• PO-raad / VO-raad
• Woningcorporaties
• Zorgverzekeraars (Menzis, VGZ)
• Rabobank/ABN/ING
• Oranje fonds / Jantje beton / 
 Prins Bernhard cultuurfonds

  

Mogelijke partners: Koninklijke Van Ginkel Groep, 
lokale aannemer, Desso, Ten Cate, Nijha, betonfabrikant, 
projectontwikkelaar


