
Almere 
Kenniscentrum 
Talent

IEDER ZIJN TALENT

2018 - 2019: (WEER) MEER STAPPEN IN DE GOEDE RICHTING

Ook het afgelopen schooljaar (2018-2019) is het Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT) er weer in geslaagd om nog meer inwoners van Almere te helpen bij het 
ontdekken en ontwikkelen van hun sport- en beweegtalent. We hebben meer kin-
deren bereikt, meer samenwerkingspartners aan het AKT verbonden en meer 
professionals opgeleid in de aanpak van breed motorisch ontwikkelen.

Op verschillende fronten hebben we stappen gezet om meer kinderen een brede 
motorische opleiding te bieden op school en in de wijk. Naast een divers sport- en 
beweegaanbod is er afgelopen jaar ook geïnvesteerd in de fysieke omgeving. Op 20 
juni 2019 is de Skills Garden geopend in Almere Haven. De Skills Garden is een laag-
drempelige en uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplek gebaseerd op het Ath-
letic Skills Model (ASM) waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan. Er is 
maar liefst 4.427 m2 aan buitenruimte ingericht om te klimmen, balanceren, gooien, 
springen en lopen, etc.

ACCOMMODATIES

RTC’S/TOPSPORT

SPORTVERENIGINGEN

VOORTGEZET ONDERWIJS
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AKT

“Het AKT verspreidt zich als een 
olievlek en krijgt steeds meer 
naamsbekendheid. Steeds meer 
gemeenten en sportbonden melden 
zich in Almere om meer te weten 
over AKT en de topsportmogelijkhe-
den. AKT heeft duidelijk een aanzui-
gende werking.”

Rudi Tuijn, 
directeur Topsport Flevoland

BASISONDERWIJS

Naschools programma
Van de 76 scholen in Almere doen kinderen van 67 scholen mee aan het naschool-
se programma. In het schooljaar 2018 - 2019 hebben 888 kinderen meegedaan 
aan de naschoolse lessen van het AKT. Dat is een stijging van ruim 8% ten opzichte 
van vorig jaar. Dat gebeurde op tien locaties, verspreid over de stad. Het bezet-
tingspercentage van deze lessen was ruim 82%.

Aantal deelnemers:
• KidsXtra: 102
• Gym+: 337
• Sport+: 213
• ASM Academy: 220

• SportXtra: 16 (speciaal onderwijs)
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MQScan
We hebben ongeveer 3.300 kinderen van 22 scholen tijdens de AKT-sportdagen 
getest op hun motorische vaardigheid. Meer dan de helft scoort gemiddeld. 22% 
scoort (ruim) onder het gemiddelde en een kwart (ruim) boven het gemiddelde.

Wat verder opvalt is dat kinderen van de geteste scholen in Almere op 6-jarige 
leeftijd slechter (aan de onderkant ruim onder gemiddeld en onder gemiddeld) 
scoren dan hun landelijke leeftijdsgenoten. Dat geldt overigens ook voor de kinde-
ren die aan de bovenkant scoren. De Almeerse kinderen scoren ook hier lager ten 
opzichte van het landelijke: 10,7 % versus 22,7 %. 

Opvallend genoeg is dit plaatje heel anders bij de oudere kinderen in groep 8. Daar 
scoren de Almeerse kinderen beter aan onderkant (20,5 versus 29,8 %) en boven-
kant (27,4 versus 21,3 %).

Locaties naschoolse lessen AKT
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AKT-Sportdagen
In mei en juni 2019 hebben ongeveer 4.000 kinderen van 22 scholen deelgenomen 
aan de tien AKT-sportdagen. Tijdens de sportdagen maakten zij kennis met het 
veelzijdige sportaanbod in Almere en werden ze getest op hun beweegvaardigheid 
met de MQscan. 75 studenten van MBO College Poort Sport en Bewegen hebben 
de kinderen begeleid in de door hen zelf ontwikkelde funzone (onderdeel van de 
sportdag) en bij het meten van de beweegvaardigheid via de MQScan. De sportda-
gen werden georganiseerd door De Schoor en Prisma in samenwerking met MBO 
College Poort Sport en Bewegen.

VOORTGEZET ONDERWIJS

Talentendag
NOC*NSF organiseert jaarlijks een talentendag voor leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs in samenwerking met MBO College Poort Sport en Bewegen.
177 leerlingen vanuit het hele land hebben hun talent laten zien op diverse spor-
tonderdelen. Dit jaar deden 22 deelnemers uit Almere mee. Dit is een enorme 
toename in vergelijking met vorig jaar, met slechts twee Almeerse deelnemers. 

SPORTVERENIGINGEN EN REGIONALE TRAININGSCENTRA (RTC)

In 2018 is er een sportorganisatie bijgekomen en hebben nu in totaal 
10 verenigingen een AKT-Partnership ondertekend.

• RTC Windsurfen
• RTC Triathlon
• Almere City FC
• Almeerse Hockeyclub
• Roeivereniging Pampus

ACCOMMODATIES

De innovatieve AKT-ruimtes in Almere Poort zijn bij uitstek geschikt om training-
en met een breed motorische doelstelling te faciliteren. Deze accommodaties zijn 
uniek in Nederland. De AKT-ruimtes bestaan uit een multizaal, turnzaal, dojo, 
fitnessruimte en vergaderzalen.

Afgelopen jaar is het aantal uren dat de AKT-ruimten verhuurd zijn gestegen naar 
ruim 2.600 uren. Ook hebben meer verschillende verhuurders gebruikgemaakt van 
de ruimten: maar liefst 33, waarvan 21 voor meer dan 10 uur in het jaar. 

Afgelopen seizoen is er een combinatietraining opgestart, waar sporters vanuit 
meerdere sportdisciplines aan mee kunnen doen, mits ze een A-statuskwalificatie 
hebben van NOC*NSF. Een aantal windsurfers, badmintonners, een skiër en een 
motorcrosser hebben elkaar gevonden en trainen samen in de AKT-ruimtes met 
het ASM als basis.  

SAMENWERKING 

AKT werkt graag met partners uit Almere en daarbuiten aan het breed motorisch 
opleiden van Almeerse jeugd. Dat gebeurt vanuit het onderwijs via de vakleer-
krachten bewegingsonderwijs, vanuit de sportverenigingen door de trainers en in 
de wijk door de combinatiefunctionarissen (CF’s) en buurtsportcoaches.

De CF’s voeren het naschoolse aanbod uit en de buurtsportcoaches vormen de 
spil tussen de gemeente en de samenwerkingspartners zoals scholen en sport-
verenigingen. Erwin Duits was voorheen combinatiefunctionaris en is nu
buurtsportcoach in Almere Haven. Hij ziet heel duidelijk de meerwaarde van het
AKT-programma:“Er is altijd werk aan de winkel: kinderen in armoede bereiken 
en kinderen die door veel gamen dreigen te vereenzamen.” Door goed samen 
te werken met de scholen, met groepsleerkrachten, vakleerkrachten en 
brede-schoolcoördinatoren zorgt hij voor een breed en laagdrempelig activiteiten-
aanbod in de wijk. 

De Skills Garden is een mooi voorbeeld van de vernieuwende aanpak van AKT, 
aldus Erwin. Hij zou graag meer van dat soort creatieve sport- en speelplekken in 
de openbare ruimte zien, waar dan een programma op aangeboden kan worden. 
Hij ziet ook vanuit deze plek meer samenwerkingen voor zich met andere partijen 
zoals sportverenigingen uit de wijk.

“Zowel de AKT-sportdagen als de 
talentendag zijn een goede leer-
plek voor onze studenten. In een 
levensechte situatie leren ze een 
evenement bedenken, organiseren 
en begeleiden. Een groep studenten 
heeft de funzone op de AKT-sport-
dag ontwikkeld, wat een examenop-
dracht voor hen was.”

 Sabrina van Loij, projectcoördinator  
 en docent MBO College Poort

“De samenwerking verloopt goed, de 
trainingen zijn leuk en de zaal bevalt 
goed. De atleten dagen elkaar uit en 
ook de trainers leren van elkaar.” 

  Sander Kikkert, trainer Badminton    
  Topsport Flevoland  

“ We zijn erg te spreken over de 
AKT-ruimten. Ze spreken aan, je 
durft meer op judomatten en on-
danks dat roeiers niet van contact-
sporten houden is de ervaring wel 
heel waardevol.”

  Kersten Scheller, ASM-instructeur     
  Roeivereniging Pampus

• Atletiekvereniging Almere ‘81
• Golfclub Almeerderhout
• Badminton Topsport Flevoland
• Fencing club Almere
• Ski Racing Development



KENNIS

Almere is een van de eerste gemeenten in Nederland die zich op een integrale 
manier bezighoudt met talentontwikkeling op het gebied van sport en bewegen. 
In 2018-2019 zijn maar liefst 263 professionals tijdens 20 verschillende werkbe-
zoeken en/of presentaties geïnformeerd over de AKT-werkwijze. De gemeente 
Almere is een voorbeeldgemeente voor de uitvoer van het nationale sportakkoord 
dat in juni 2018 is ondertekend. Van jongs af aan vaardig in bewegen is een deelak-
koord in het grotere geheel.

AMBITIES AKT

•  Uitbreiden van de naschoolse lessen naar de nieuwe wijk Nobelhorst, zodat ook 
daar kinderen dicht bij huis deel kunnen nemen aan een extra beweegmoment 
op hun eigen niveau.

•  Meer sportverenigingen betrekken bij het AKT. Het aantal getekende partner-
ships wordt uitgebreid.

•  In samenwerking met het voortgezet onderwijs  een pilot opzetten om ook daar 
naschoolse lessen mogelijk te maken. Er wordt daarmee een doorlopende lijn 
vanuit het basisonderwijs gerealiseerd.

•  Almere blijven positioneren als sportieve stad met een gefundeerde aanpak voor 
talentontwikkeling, door het faciliteren van werkbezoeken.

Totstandkoming en verantwoording

Opening Skills Garden, juni 2019. Met v.l.n.r. professor Erik Scherder, 
René Wormhoudt (ASM), oud-topsporter Erben Wennemars en 
wethouder Julius Lindenbergh.

“Het publiek beseft niet dat het 
zó bijzonder is wat er in Almere 
gebeurt.” 

  Erwin Duits, buurtsportcoach 
  Almere Haven 

Deze factsheet is mede tot stand gekomen door Kenniscentrum Sport. Er is voor het 
opstellen gebruikgemaakt van de beschikbare data en er zijn voortgangsgesprekken met 
samenwerkingspartners gevoerd.

De gemeente werkt sinds 2015 aan de ontwikkeling van het AKT. Vanaf mei 2017 maakt het 
AKT deel uit van het gemeentelijk sportbeleid en zijn de ambities verwoord in de sportnota 
‘Almere sportief in beweging’. 


