
Vakgroep ASG & Prisma

Alle kinderen in Almere kunnen zich inschrijven voor de gratis naschoolse lessen bij het AKT. De 
 Almeerse Scholen Groep (ASG) en een ander groot schoolbestuur in Almere, Stichting Prisma, brengen 
daarmee de visie ‘Ieder zijn talent’ in de praktijk. Met beweegmomenten voor iedereen, op zijn of haar 
eigen niveau. 

VAN GYMMEN NAAR SPORTEN

ASG heeft een vakgroep Bewegingsonderwijs, waar coör-
dinatoren Oscar Scipio en Petra Schumacher samenwer-
ken met 43 vakleerkrachten, waarvan er circa 20 AKT-les-
sen geven, zoals Jeroen Hukema en Sander Geurtsen. 
Rienk Koelman is coördinator van de vakgroep Bewe-
gingsonderwijs bij Prisma. Deze vakgroep bestaat uit 18 
vakleerkrachten. Met de ASG en Prisma heeft het AKT 
al een heel grote dekking in de stad. Het wordt gecoör-
dineerd door Prisma en ASG maar kinderen van andere 
scholen in Almere zoals de Scholengroep Katholiek On-
derwijs (SKO) kunnen zich ook inschrijven.

Binnen Almere waren er voorheen veel kortlopende sport-
projecten. Het AKT-team creëerde langdurige gratis pro-
jecten in een bekende omgeving van de kinderen. De les-
roosters van de vakleerkrachten werden gekoppeld aan 
de naschoolse lessen, waardoor de lessen na schooltijd 
konden worden ingevuld. De kracht van het AKT-project 
is: een vast gezicht in de wijk, allemaal lesgeven vanuit 
dezelfde visie en de kinderen voelen zich veilig en pret-
tig. De vakleerkrachten die de naschoolse lessen geven 
komen een aantal keren per jaar bijeen voor het delen 
van kennis. Koelman: “Oscar heeft mij gevraagd om met 
Prisma aan te sluiten bij het AKT project, om hiermee nog 
meer kinderen te bereiken. Deze samenwerking tussen 
deze twee schoolbesturen draagt hieraan bij.”

NASCHOOLS PROGRAMMA
Scipio: “Vanuit het onderwijs zochten wij mogelijkheden 
om de bewegingslessen uit te breiden en de leerlingen 
meer maatwerk te bieden. De gemeente had een provin-
ciale subsidie gekregen om het AKT op te zetten, zodat 
we over een jaar of tien meer mensen aan het bewegen 
hebben met misschien wel Almeerse Olympiërs. Onze re-
denering was, dat als je meer talent wilt creëren, je on-
deraan moet beginnen om deze kinderen beter te maken.” 
Ze dachten na over een naschools programma en ontwik-
kelden vijf verschillende lessen:
• KidsXtra, extra gymlessen voor kinderen die beter en 

met meer zelfvertrouwen willen bewegen;
• SportXtra, extra sport en gym voor kinderen uit het spe-

ciaal onderwijs;
• Gym+: een extra gymles voor kinderen uit groep 1 tot en 

met 5;
• Sport+: sportlessen voor kinderen uit groep 6 tot en met 

8, in samenwerking met de combinatiefunctionarissen 
die ze laten kennismaken met verschillende sporten;

• ASM Academie: een extra beweegmoment voor talent-
volle bewegers uit groep 5 tot en met 8.

De inhoud van de lessen is terug te vinden op: 
sportiefalmere.nl

VAKLEERKRACHTEN
De KidsXtra-lessen en de ASM Academie zijn op uitnodi-
ging. Schumacher: “De vakleerkrachten zijn de drijvende 
kracht achter het programma. Zij hebben zicht op kinde-
ren die zorg nodig hebben of al veel talent hebben. En zij 
kunnen kinderen stimuleren om zich in te schrijven.” 
Geurtsen werkt op de Columbusschool als vakleerkracht 
en is sinds vorig jaar lid van het AKT-team. Hij bedenkt 
ook ASM-lessen. “Op de Columbusschool worden vier 
van de vijf naschoolse lessen gegeven. Dat kan omdat de 
school groot is en dus in de wijk veel (potentiële) deel-
nemers wonen en alle faciliteiten en benodigde docenten 
aanwezig zijn.” 
Hukema schoof in 2019 aan bij het AKT-team. Hij geeft al 
wel vier jaar les volgens het ASM. 

GEGROEID
Scipio: “Ons streven is om de kinderen met plezier te la-
ten bewegen op een plek waar zij zich prettig voelen. Wij 
zijn een soort beweegvereniging tussen school en sport-
vereniging in, waarbij de nadruk ligt op het pedagogische 
vlak en niet op het competitieve vlak.” Schumacher startte 
vijf jaar geleden met vakleerkrachten Oscar Scipio, André 
Kemper en Wiebe Faber de naschoolse lessen op. “Het 
eerste half jaar hebben we onze plannen uitgewerkt en 
zijn we op drie locaties begonnen met pilots”, zegt Schu-
macher. Het team organiseert nu 62 verschillende na-
schoolse lessen per week, met ruimte voor 1.100 kinde-
ren, op 11 locaties.

AKT-SHIRT
Die AKT-aanpak heeft impact. Koelman: “Het leeft wel: 
mensen zien mij in mijn AKT-trainingspak en spreken mij 
aan, vragen of zij hun kind ook mee kunnen laten doen.” 
Geurtsen vult aan: “Kinderen weten ons ook te vinden en 
vragen of en wanneer ze (weer) mee mogen doen met de 
naschoolse lessen. De kinderen die eerder Gym+ deden, 
schuiven nu bijvoorbeeld door naar Sport+, ze blijven aan 
ons verbonden. We hebben er dan ook bewust voor ge-
kozen om ze een AKT-shirt te geven, zodat ze zich deel 

voelen van een club en trots zijn om mee te doen.
Bij nieuwe lessen zitten ze al vrijwel direct op 70% aan-
meldingen. Soms is er een wachtlijst. Geurtsen: “Als AKT 
zorg je voor een derde beweegmoment voor die doel-
groep, naast buitenspelen en de gymles op school. Voor 
sommigen is dit echter pas het eerste beweegmoment 
naast school.” 

TOERNOOIEN
Ook via De Schoor en kinderfysiotherapeuten krijgt het 
team aanmeldingen binnen. En er zijn meer plannen. 
Schumacher: “In de toekomst willen we kinderen ook bij 
verenigingen op de juiste plek krijgen. Meer connecties, 
meer toernooien en vooral meer en langer bewegen.”  
Scipio: “De kinderen die meedoen aan de ASM Academie 
doen iedere vier weken een andere sport. Aan het eind van 
het jaar willen we die talenten samenbrengen en met el-
kaar laten sporten.” Geurtsen vult aan: “We zijn bezig met 
een toernooi om alle ASM’ers de geoefende sporten tegen 
elkaar te laten spelen.” 

BEWEGINGSNIVEAU
Het AKT-team werkt nauw samen met de opleiding Sport 
& Bewegen van het MBO College Poort. Enkele studenten 
doen hun examen tijdens AKT Sportdagen. Ook de eerste-
jaars studenten hebben een belangrijke rol met de bege-
leiding van de kinderen.

Tijdens de sportdagen gebruiken ze de MQ Scan, zodat 
de gemeente kan zien wat het bewegingsniveau is van de 
leerlingen. Scipio: “De testgegevens van de sportdagen 
kunnen we vergelijken met het landelijk gemiddelde. In 
Almere zijn in de jongste groepen gemiddeld meer zorg-
leerlingen. Maar in groep 7/8 lopen we voor op het lande-
lijke gemiddelde. We zouden graag zien dat er meer aan-
dacht komt voor bewegen bij de kleuters, zodat we sneller 
betere resultaten zien, al vanaf groep 3.”
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