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IEDER ZIJN TALENT

2017-2018: EEN TERUGBLIK…

Het doel van Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is om inwoners te helpen bij het 
ontdekken en ontwikkelen van hun sport- en beweegtalent, ieder op zijn of haar 
eigen beweegniveau. Een veelzijdig sport- en beweegaanbod is de rode draad in 
al onze programma’s. Vanuit de gedachte dat iedereen talent heeft, wordt bij de 
één aan het stimuleren van een leven lang sporten en bewegen gewerkt en bij de 
ander aan de ontwikkeling van zijn/haar (top)sporttalent.

Het AKT gaat uit van een totaalaanpak. Dat wil zeggen: de producten uit deze totaal-
aanpak (zoals beschreven in de piramide) zijn niet los van elkaar te zien. Juist die 
samenhang en de samenwerking met partners zorgt ervoor dat het AKT succesvol 
bijdraagt aan het behalen van maximaal resultaat. Dit doet het AKT in samenwer-
king met vele partners in Almere en daarbuiten. In deze factsheet vertellen we meer 
over de resultaten uit het schooljaar 2017-2018.

BASISONDERWIJS

Naschools programma
In het schooljaar 2017-2018 hebben 
819 kinderen meegedaan aan de AKT 
naschoolse lessen. Dat gebeurde op 
negen locaties, verspreid over de stad. 
Het bezettingspercentage van deze 
lessen was ruim 80%.

Aantal deelnemers:
• KidsXtra:  115
• Gym+:  285
• Sport+:  198
• ASM Academy: 208
• SportXtra:  13 ( speciaal onderwijs)

ACCOMMODATIES

RTC’S/TOPSPORT

SPORTVERENIGINGEN

VOORTGEZET ONDERWIJS
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Locaties naschoolse lessen AKT



Uitstroom van kinderen
Redenen om te stoppen zijn vaak omdat deelnemers naar het voortgezet onderwijs gaan, tijd willen besteden aan andere 
clubs of het te druk hebben met de andere sporten die ze ook doen.

Voor 45% van de kinderen die deelne-
men, zijn naschoolse lessen het enige 
sportmoment in de week. De andere 
55% combineert het sporten bij een 
sportvereniging met de AKT naschoolse 
lessen.

62 van de 76 Almeerse basisscholen in 
Almere vaardigt kinderen af voor het 
AKT- programma. 

Over het AKT naschoolse aanbod zijn 
kinderen zeer positief: 84% van de 
leerlingen geeft een 8 of hoger als cijfer. 
33% van alle kinderen waarderen de 
lessen zelfs met een 10.
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MQScan

AKT partners ontvingen een sporttas met materialen om 
hun trainingen veelzijdiger en creatiever in te vullen.

bovenop overige sport

enige sportmoment

Naschoolse les

55% 45%

62 76 84% 33%8 10
 of hoger 

  MQScan

De MQScan is een beweegtest, ontwikkeld door 2Basics, de Haagse Hogeschool en 
het Athletic Skills Model. De MQScan brengt de beweegvaardigheid van kinderen 
in beeld. De test bestaat uit een aantal onderdelen waar motorische basisvaardig-
heden als kruipen, springen, gooien etc. worden getest. Hoe sneller je de beweeg-
baan doorloopt, hoe hoger de score op beweegvaardigheid.

AKT Sportdagen
In mei en juni 2018 hebben 4.000 kinderen van 22 scholen deelgenomen aan de 
tien AKT-sportdagen. Tijdens de sportdagen maakten zij kennis met het veel-
zijdige sportaanbod in Almere en werden zij getest op hun beweegvaardigheid via 
de MQScan. De AKT Sportdagen worden door de leerlingen gewaardeerd met een 
8,3.

Sportverenigingen en Regionale Training Centra (RTC)

In maart 2018 hebben negen sportverenigingen/RTC’s een partnership onder-
tekend met AKT.

Tijdens de AKT Sportdagen is de MQScan afgenomen onder 4.000 
Almeerse kinderen van 6 – 12 jaar. Meer dan de helft van de kinderen (56%) 
scoort gemiddeld op vaardigheid, 19% scoort ondergemiddeld en 25% 
bovengemiddeld. In vergelijking met het landelijke beeld scoort Almere in de 
groep ondergemiddeld slechter (landelijk 16%) en in de groep bovengemiddeld 
beter (landelijk 16%). 

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

• Atletiekvereniging Almere ‘81
• Golfclub Almeerderhout
• Badminton Topsport Flevoland
• Fencing Club Almere

De sportverenigingen/RTC’s zijn, als onderdeel van het partnership, bezig met de 
implementatie van een breed motorische opleiding in hun trainingen en technisch 
beleid. 

Talenten en financiële ondersteuning
Het aantal geregistreerde topsporters en talenten in Almere is in één jaar 
gestegen van 81 naar 98. Van deze groep sporters ontvingen er 37 een financiële 
bijdrage vanuit het Flevolands Talentenfonds, waar Almere een bijdrage aan levert.



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

Accommodaties

De ruimtes zijn in het schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen en in totaal  2.512 
uren verhuurd. Zeventien huurders  gebruikten de ruimtes meer dan tien uur per 
jaar.

Kennis & opleiding

Opleidingen
De opleidingen Athletic Skills Model (ASM) en Talent2Move vormen de kern van de 
opleidingen die door het AKT worden verzorgd om het gedachtengoed van veel-
zijdig bewegen te verspreiden onder verenigingen in Flevoland. De afgelopen jaren 
zijn er in totaal 215 trainers/coaches, vakdocenten, buurtsportcoaches en combi-
natiefunctionarissen opgeleid. 

In het schooljaar 2017-2018 hebben 42 personen de ASM instructeursopleiding 
gevolgd, 25 personen de ASM Basiscursus en 10 personen de opleiding Talent-
2Move. Dit zijn vakdocenten, trainers, buurtsportcoaches en combinatiefunctiona-
rissen. 

Werkbezoeken
Almere positioneert zich als kennisgemeente op het gebied van talentontwikkeling 
in de sport. In 2017-2018 zijn 185 nationale en internationale professionals tijdens 
dertien verschillende werkbezoeken en/of presentaties geïnformeerd over de 
werkwijze van het AKT.tners van het AKT

Quote’s van kinderen:

“Heel erg leuk. Leuk dat we ver-
schillende sporten hebben gedaan. 
Veel van geleerd en zou het zo nog 
een keer willen doen.”

“Leuk, soms beetje moeilijk maar 
met hulp van de andere kinderen 
en juf toch heel leuk.“

“Ik vond de gymlessen leuk, lekker 
sporten na schooltijd en doordat 
het een klein groepje was kon juf 
of meester mij extra helpen als 
ik iets moeilijk vond. Ook was ik 
niet de enige die minder goed is in 
sport.”

Quote’s van ouders:

“Erg goed. Onze zoon krijgt snel 
meer zelfvertrouwen en beheer-
sing. Zijn we heel blij mee.”

“Bewegen is echt goed voor alles: 
zelfvertrouwen, energie kwijt, 
sociale contacten.
Wij vinden het een mooie aan-
vulling op de wekelijkse invulling 
naast de sportvereniging.”



Partners van het AKT

LOKAAL:
• Almeerse Scholen Groep   
   (ASG)
• Prisma
• MBO College Poort, opleiding   
   Sport & Bewegen 
• Talent in Opleiding
• Sciandri
• De Schoor
• Talent2Move
• Sportverenigingen/RTC met AKT     
   partnership
• Baljetgroep
• Almere DEZE WEEK

REGIONAAL/NATIONAAL:
• Topsport Flevoland
• VU Amsterdam
• Hogeschool van Amsterdam
• Athletic Skills Model
• 2Basics
• NOC*NSF
• Sportbedrijf Lelystad
• Kenniscentrum Sport
Hoe nu verder?

Ambities AKT

Het AKT heeft in enkele jaren haar naam in het Almeerse én landelijke sportland-
schap gepositioneerd. Er liggen echter nog voldoende uitdagingen! Een greep uit 
de ambities voor de komende periode.

• We willen nóg meer mensen bereiken met onze visie en werkwijze. Dus we  
   blijven investeren in opleidingen, kennisdelen en het opzetten van programma’s 
   in samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs.
• In het voorjaar van 2019 wordt de vernieuwde playground in Almere Haven  
   geopend. Deze openbare sportvoorziening is ingericht volgens de AKT-visie op  
   veelzijdig bewegen.
• Aansluitend op het collegeakkoord verkennen we de verbreding van onze 
   activiteiten naar Cultuur.
• We steven naar nóg meer onderlinge samenwerking tussen alle 
   samenwerkingspartners binnen het AKT.

Totstandkoming en verantwoording
Deze factsheet is in samenwerking met Kenniscentrum Sport tot stand gekomen. 

Er is voor het opstellen gebruik gemaakt van de beschikbare data, uitgevoerde enquêtes en onderzoeken 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’.


