Sporthal Calvijn College in Amsterdam Nieuw-West

Samen onder één dak
Eigenlijk ligt het voor de hand; de
school te verbinden met bredere
ambities rond bewegen en sport,
maar zo vanzelfspekend is dat niet.
Melcher Seebregts coördinator
sportaccommodaties bij de gemeente Amsterdam, attendeerde ons op
drie Amsterdamse scholen waar die
verbinding wél expliciet is gemaakt.
De Amsterdamse politiek zet stevig
in op meer bewegen door mensen
bewust en onbewust uit te nodigen
tot bewegen. Dat kan door te spelen,
te sporten, te recreëren of gewoon
van a naar b te fietsen of te lopen,
bijvoorbeeld van en naar school.

Kilometervreters
“Ongemerkt leg je hier per dag
heel wat meters af met al die
mooie trappen”, vertelt rector Hetty
Mulder van het 4e Gymnasium in de
Amsterdamse Houthavens. Op het
dak van het gebouw is een sporthal
met het formaat van een dubbele
gymzaal gerealiseerd. “Wij maken
daar uiteraard zelf gebruik van, maar
buiten schooluren is de sportaccommodatie ook in gebruik door derden.
De verhuur wordt geregeld door de
gemeente. Er is geen beheerder in
fysieke zin, maar een pasjessysteem
en cameratoezicht. Wij zijn eigenaar
van het gebouw en dus ook van de
gymzaal, en we delen de (schoonmaak)kosten naar rato van gebruik
met de gemeente.”
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‘We staan als
school midden in
de buurt’
Sportaccommodatie in de wijk
Mulder: “Aanvankelijk moesten onze
leerlingen naar een gymzaal in de
Spaarndammerbuurt. Die was zo oud
en krakkemikkig dat hij is afgebroken
onder voorwaarde van een motie van
de Raad dat er wel een sportaccommodatie in de wijk zou blijven. Die
is nu dus in ons gebouw. Onze eigen
leerlingen komen uit alle hoeken van
Amsterdam en zijn doorgaans elders
lid van een sportvereniging, dus zijn

zij buiten schooluren niet de gebruikers van deze accommodatie.”
Ook heel sportief zijn het Calvijn
College in Amsterdam Nieuw-West
en het IJburg College aan de ander
kant van de stad. Beide scholen zijn
te bestempelen als sportactieve
scholen waarbij sport in de onderwijsvisie is verweven. Beide scholen
betitelen zichzelf als een community,
waarbij de verbinding, interactie en
contact, zowel onderling als met de
wijk belangrijk zijn.

Sporttalentschool
“Sport is een middel om leerresultaten te verbeteren”, vindt directeur
Jolanda Hogewind van het Calvijn
College. Talentontwikkeling heeft
de ruime aandacht. “Wij bieden
veel extra sportmogelijkheden in de
keuzewerkuren; leerlingen kunnen
kennismaken met allerlei sporten of
extra uren maken in de sport waarin
ze goed zijn. Daarnaast kunnen
leerlingen hun KNVB scheidsrechtersdiploma halen of de cursus
Jeugd Sport begeleider volgen.
Met dit diploma begeleiden ze ook
ouderen uit de wijk met bewegen en sporten. Daarnaast zijn we
Topsporttalentschool en bieden wij
talenten van Ajax en FC Utrecht een
speciaal onderwijsprogramma.”
“We staan als school midden in
de buurt en werken samen met
allerlei instanties en buurtgenoten. De activiteiten zijn ingebed in
ons curriculum, omdat we ‘leren’
breed opvatten en onze taak ook
als een maatschappelijke zien. Het
gebouw en de sporthal zijn daarin
ondersteunend.”

Buiten sporten
“Onze school staat in een nieuwe
wijk en dus voelde het zeven jaar geleden ook als onze maatschappelijke
bijdrage om de sportaccommodatie
in ons gebouw te realiseren”, zegt
Nico Moen van het IJburg College
1. “Er staan al genoeg hekken en
hokken in ons land en wij halen de
wereld om ons heen graag binnen
en gaan zelf ook graag naar buiten.
Letterlijk, want in het groene ruime
waterrijke IJburg is buiten sporten
een feest. We hebben trouwens ook
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De ambitie van
Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft
de ambitie Amsterdammers meer
te laten bewegen. Bewegen leidt
niet alleen tot verlenging van
het aantal gezonde levensjaren,
minder kans op obesitas, betere
resultaten op school, lagere
zorgkosten en minder ziekteverzuim, maar draagt ook bij aan een
gevoel van geluk en vitaliteit, een
beter zelfbeeld en betere sociale
contacten.
Eén op de vijf kinderen in
Amsterdam heeft overgewicht
of obesitas, van wie een deel
zelfs morbide obese. Daar wil de
gemeente wat aan doen, samen
met ouders, professionals in het
onderwijs, de zorg, welzijn- en
buurtorganisaties en sportclubs.
Daarbij wil de gemeente logische
beweegmomenten stimuleren en
de stad en gebouwen zo inrichten
dat Amsterdammers meer gaan
bewegen.
Op de website van Amsterdam
worden allerlei voorbeelden
en suggesties gegeven om het
uitlokken van beweging op te
nemen bij de (her)inrichting
van buurten, parken, straten en
pleinen. Ook is daar een inspiratieboek ‘Beweeglogica in
gebouwen’ te vinden.
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/
bewegende-stad
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een eigen sportvereniging volleybal
voor de jeugd van IJburg.”

Hetzelfde doel
Momenteel is Moen druk met
de invulling van een sporthal bij
IJburg College 2 aan de Geertje
Wielemastraat. “Die komt honderd
meter verderop en tijdens schooluren
wordt deze sporthal gedeeld met het
in aanbouw zijnde Stelle College.
Het grote voordeel is dat je twee
budgetten bij elkaar legt. Met een
extra partij erbij zijn de onderhandelingen iets lastiger. Maar zolang je
voor hetzelfde doel gaat, is daar uit
te komen.”

Gas en elektriciteit slim inkopen
Als inkoopdeskundige en expert in aanbesteden verzorgt Het NIC voor veel klanten de inkoop van gas en elektriciteit.
Wij merken dat de kwaliteit van huidige contracten op dit gebied vaak te wensen overlaat. Zo zijn er bijvoorbeeld
onverstandige afspraken gemaakt, is er ongewenst langdurig een verbintenis aangegaan met een collectief, is men de
dupe van kleine lettertjes of zijn er ongunstige tarieven overeengekomen. In samenwerking met INNAX, dé specialist in
het verduurzamen van gebouwen en diensten op het gebied van energiemanagement, heeft Het NIC een speciaal
programma voor energie ontwikkeld waarin inkoop en energiemanagement centraal staan.

“We vinden elkaar als afdelingen
binnen de gemeente steeds beter”, zegt Wouter Vervaart van het
team Onderwijshuisvesting van de
gemeente Amsterdam. “Ook omdat
je aantoonbaar ziet dat je samen
meer bent dan de som der delen.”
Hij vertelt dat de samenwerking

met de scholen goed verloopt.
“Vanzelfsprekend spelen er verschillende belangen en opvattingen. Vaak
zijn het vooral praktische problemen
zoals toezicht en onderhoud of het
afsluiten van het schooldeel buiten
de schooluren.”

‘Het grote
voordeel is dat je
twee budgetten bij
elkaar legt’
Multifunctionele meters
Melger Seebregts, coördinator
sportaccommodaties bij de gemeente Amsterdam: “Voor de gemeente
weegt functioneel ruimtegebruik
zwaar en multifunctioneel gebruik
wordt beslist aangemoedigd. Door
het integreren van een sporthal in

13

een schoolgebouw wordt de ruimte
ook ’s avonds en in de weekenden
optimaal gebruikt. Bovendien is deze
aanpak financieel interessant voor
zowel de school als gemeente.”
Is een sporthal in een school louter
een succesverhaal? Tijdens de realisatiefase is de samenwerking met de
gemeente uitstekend geweest vinden
zowel Hogewind als Moen. Maar wat
meer investering van gemeentezijde
in de uitvoering van de buurtfunctie
en de maatschappelijke exploitatie zouden ze wel toejuichen. “Nu
komt dat vooral op onze inzet aan”,
zegt Hogewind. Moen zou graag het
beheer en de exploitatie in eigen
hand willen nemen. “Nu kost dat
ons extra geld. Een verdienmodel
voor de school zie ik wel zitten en
ook de inzet van onze eigen mensen
als beheerder. Daar zijn nog wel wat
meters te maken.’’

Oproep
Melger Seebregts

Slim inkopen
Gezamenlijk inkopen (zowel Europees als onderhands) biedt veel mogelijkheden. Wij bieden een
professionele en deskundige inkoop voor 10% van de reguliere aanbestedingskosten (een besparing
van 90%) en daarnaast profiteert u door het bundelen van inkoop en een slimme en doordachte
inkoopstrategie. Hierdoor bespaart u tot 20% op uw gas- en elektriciteitslevering. Tevens heeft u de
mogelijkheid om tegen zeer gunstige tarieven gebruik te maken van additionele diensten zoals
energiemonitoring en factuurcontrole. Hiermee worden uw zorgen omtrent gas- en elektriciteitslevering
geheel uit handen genomen.

Melger Seebregts van de gemeente
Amsterdam wil graag met andere
gemeenten en onderwijsorganisaties in gesprek over de mogelijkheid
de doelstellingen rond onderwijs
en beweging beter met elkaar te
verbinden. Thema’s daarbij zijn wat
hem betreft:

Praktijkervaring
Uit een gezamenlijk onderzoek met INNAX blijkt dat ongeveer een kwart van onze klanten niet tevreden is met hun huidige energiecontracten. Bij ongeveer de helft van onze klanten kan de kwaliteit van
de contracten en interne kwaliteitscontrole verbeterd worden. Hierdoor gaat een groot potentieel aan
inkoopvoordeel en energiebesparing verloren.

• belang van bewegen binnen
en buiten voor onderwijs en de
buurt
• integreren van beleidsdoelstellingen (waarom, wie, wat)

Hoe werkt het?
Ook al is het een collectieve aanbesteding, u bepaalt zelf de eisen voor de levering van uw gas en elektriciteit, zoals
groen/grijs, de duur van het contract en welke dienstverlening u wilt afnemen. Wij verzorgen voor u de overstap en
ook een servicedesk is inbegrepen. Dit alles bieden wij aan tegen zeer concurrerende prijzen.

• de exploitatie- en
beheervraagstukken
Bij voldoende belangstelling organiseert hij samen met Bouwstenen
voor Sociaal begin 2018 een themabijeenkomst over dit onderwerp.
Heeft u belangstelling?
Stuur dan een mail naar
inge@bouwstenen.nl

Wilt u meer informatie of u aanmelden?
Ga dan naar onze website www.hetnic.nicgroep.nl/energiecollectief
Als u zich voor 22 december 2017 aanmeldt, dan krijgt u 2 uur gratis consultancy van Het NIC en een gratis
energiescan van INNAX!
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op:
Het NIC | 088 456 34 56 | www.hetnic.nicgroep.nl/energiecollectief

Onderdeel van NIC Groep
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