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Algemeen doel 

Meer jongeren laten sporten en bewegen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen 

sport en onderwijs essentieel.

Om hierin te ondersteunen, organiseert de KNRB jaarlijks in juni het nationaal schoolroeikampioenschap 
(NSRK). Verder organiseert roeivereniging Nereus jaarlijks in december het nationale kampioenschap 
indoorroeien (NKIR), waar ook nummers voor schoolroeien zijn uitgeschreven voor de onder- en bovenbouw en 
ROC’s. Wanneer verenigingen zelf het schoolroeien willen stimuleren dan kan het volgende stappenplan worden 
gehanteerd. 

Stappenplan schoolroeien

Stap 1:  Bepaal doel, doelgroep en aanpak

Stap 2:  Creëer draagvlak onder het bestuur en formeer werkgroep

Stap 3:  Zorg voor bekendheid en draagvlak binnen vereniging en bepaal het budget

Stap 4:  Start werkgroep en regel randvoorwaarden

Stap 5:  Aan de slag, benaderen van scholen

Stap 6:  Evalueer
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Uitgewerkt Stappenplan

Stap 1: Bepaal doel, doelgroep en aanpak

Een vereniging kan ervoor kiezen om deel te nemen aan het schoolroeien en daarmee bepaalde doelen 
realiseren. De doelen kunnen te maken hebben met:
• Ledengroei
• Bekendheid roeien onder de jeugd vergroten 
• Sport en bewegen onder de jeugd stimuleren
• Ook kunnen inkomsten gegenereerd worden doordat de vereniging maatschappelijke betrokkenheid toont, 

wat belangrijk kan zijn voor gemeenten en andere instanties bij de aanvraag van subsidies. 

Met het schoolroeien wordt ingespeeld op scholieren uit de groepen 7 & 8 van de basisschool, scholieren van 
onder- en bovenbouw van de middelbare school en studenten van het ROC. 

Wanneer verenigingen interesse tonen, is het belangrijk om met bepaalde zaken rekening te houden. Denk 
hierbij na over: 
• Tijd: onder of buiten schooltijd 
• Jaargetijde: in het voorjaar kan het schoolroeien afsluiten met NSRK en najaar met NKIR
• Vorm: groep of klas (met of zonder leraar). Daarbij kan er gekozen worden om de eigen jeugd van de 

vereniging in te zetten, zelf ploegen te vormen en zelf begeleiden. 
• Organisatie: Vaar in gestuurd materiaal met een ervaren stuurman en altijd een coördinator op het vlot. 

Studenten- en burgerverenigingen kunnen ervoor kiezen samen te werken om genoeg instructeurs in 
te zetten. Verder kunnen studentenverenigingen volgens eigen introductieprogramma’s te werk gaan, 
aangepast aan leeftijd en kracht deelnemers.  

Stap 2: Creëer draagvlak onder het bestuur en formeer werkgroep

Besluit als vereniging over het wel of niet deelnemen aan het schoolroeien. Communiceer en overleg 
dit allereerst intern binnen het bestuur. Het schoolroeien kan daarnaast ook opgenomen worden in het 
jeugdbeleidsplan van een vereniging. Wanneer er draagvlak is, stel dan een werkgroep samen die het 
schoolroeien binnen de vereniging vorm wil geven. 

Stap 3: Zorg voor bekendheid en draagvlak binnen vereniging en bepaal het budget

Nadat er draagvlak binnen het bestuur is gecreëerd, is het belangrijk dit zo snel mogelijk binnen de vereniging 
te communiceren. Dit kan met behulp van presentaties tijdens ledenvergaderingen, nieuwsitems in clubblad en 
op de verenigingssite/ social media (facebook, twitter etc.). Zorg er wel voor dat bestaande trainingsschema’s 
niet in de war raken en stimuleer eigen jeugd, roeiers, vrijwilligers en/of ouders van jeugd binnen de eigen 
vereniging om te helpen als instructeurs bij het schoolroeien. 

Vervolgens kan het budget worden vastgesteld. Er moet rekening gehouden worden met kosten van boten, 
instructeurs, coördinatie en verzekering. Voor het bootgebruik kan er een vergoeding gerekend worden van  
25 – 50 euro per boot (afhankelijk van type en ouderdom). De totale kosten hangen af van de inzet van 
betaalde/ onbetaalde (studenten)krachten. De gemiddelde prijs in 2012 lag tussen de 7,50 – 12,50 per persoon 
(ter vergelijking: een professionele clinic van een uur bedraagt 25 euro p.p.). Contact ook de gemeente, 
sportraden en/of het sportloket voor eventuele jeugdsportstimuleringsprogramma’s. 
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Stap 4: Start werkgroep en regel randvoorwaarden

Zorg dat er een werkgroep aangesteld wordt om het schoolroeien op te pakken. Wanneer er contact wordt 
gelegd met scholen dan is het goed om rekening te houden met: 
• Verzekering: de vereniging controleert of het roeien en instructie geven aan niet-leden gedekt is door de 

vereniging (afgesloten vloot/pleziervaartuigen- en aansprakelijkheidsverzekering). Sluit dit anders voor een 
klein extra bedrag af. Daarnaast zijn de scholieren meestal tijdens de les tot ongeveer 17:00 uur door de 
school zelf verzekerd. 

• Funding: informeer bij gemeenten, sportraad/ sportloket etc. of er een jeugdsportstimuleringsprogramma 
is.

• Ongewenst gedrag: maak een lijst met aandachtspunten voor betrokkenen. Dit betreft zowel de leerlingen 
als instructeurs (volwassenen en studenten). Voorbeelden zijn:
- Geen alcohol in aanwezigheid scholieren (ook geen drank aanbieden)
- Seksen gescheiden bij het omkleden in kleedkamers
- Geen seksistische grappen maken
- Let op bij de instructie wanneer je iemand ter correctie vastpakt. Leg dit dan mondeling uit ‘Ik ga je nu 

vasthouden om je te laten voelen hoe het wel moet’. 

Het is belangrijk duidelijke informatie voor de scholen, docenten, leerlingen en ouders te verschaffen. Een 
verantwoordelijke vanuit de school heeft alle contactgegevens bij de hand tijdens de clinics. Leerlingen dienen 
zich te houden aan kledingvoorschriften en mogen de les alleen volgen wanneer zij hun zwemdiploma hebben. 
Daarnaast dienen leerlingen het volgende te weten:

- Gedragsregels, breng jezelf en mede leerlingen niet in gevaar
- Volg de aanwijzingen van instructeurs altijd op
- Wees voorzichtig met het kostbare materiaal
- Geen telefoons in de boot, geef als vereniging aan waar ze die veilig kunnen opbergen of anders thuis 

laten

Stap 5: Aan de slag, benaderen van scholen

Zorg dat er binnen de werkgroep en lijst wordt gemaakt van scholen in de omgeving. Benader zowel de groepen 
7 & 8 van de basisschool, scholieren van onder- en bovenbouw van de middelbare school en studenten van het 
ROC. 

Benaderen van HAVO/ VWO scholen
• Stuur een brief naar school en docent LO 
• Enthousiasmeren docent is heel belangrijk
• Afspraak maken, liefst op de vereniging
• Maak een voorstel, zet op papier wat je te bieden hebt 
• Andere verenigingen met schoolroeien in de buurt? Maak prijs afspraken en verdeel de scholen, concurreer 

elkaar niet de boot uit. 

Benaderen van ROC/MBO
• Benader school omdat ze meestal pakketten sportaanbod inkopen, is er niet altijd vakleerkracht aan te 

wijzen. 
• Afspraak maken, liefst op de vereniging
• Zorg voor een voorstel of keuzemenu (zet op papier wat je te bieden hebt)
• MBO Niveau 4 en eventueel 3 zijn meest geschikt, met name ROC sportopleidingen
• Binnen ROC’s is er meer geld aanwezig en pakken het over het algemeen zakelijker aan.
• Moeten 1 uur per week sport leveren en kopen dit in.
• MBO leerlingen blijven vaak in de omgeving wonen, dus als zij lid worden, trek je een groep jong 

volwassenen aan die misschien wel blijft en niet elders gaat studeren.
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Denk bij het benaderen van scholen ook aan eventuele knelpunten zoals het aantal vrijwilligers (zoek contact 
met studentenvereniging), de beschikbaarheid van vrijwilligers en de deskundigheid (cursus, materiaal en 
boekjes via KNRB). 

Stap 6: Evalueer het schoolroeien

Evalueer het schoolroeien op de vereniging op tijd. Ga na wat er goed ging, wat er beter kan en of de gestelde 
doelen zijn behaald. 

Wat ging er goed/ wat ging er minder goed:
• Beviel de inhoud van de lessen 
• Was er genoeg interesse vanuit de scholen in de regio
• Aantal vrijwilligers/ instructeurs (evt. contact met studentenverenigingen) 
• Beschikbaarheid van vrijwilligers/ instructeurs (evt. contact met studentenvereniging)
• Inhoud van cursus, materiaal en boekjes via KNRB

Resultaat
• Evalueer na eerste keer en verder jaarlijks intern en met de school
• Kijk naar het informatie materiaal: door wie of waar, met contactpersonen
• Zorg voor een follow-up van naschoolse activiteiten en aanbiedingen (eventueel betaald vervolgtraject voor 

geïnteresseerden):
- Ploeg begeleiden naar NKIR of NSRK als dit niet in aanbod is opgenomen
- Intensief week instructie voor jeugd in vakantie
- Tegen betaling vijf dagen of dagdelen: leren roeien. Dit kan afgesloten worden met afroeien. Zie 

stappenplan KNRB met diploma en sticker
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