
Sportpas voor Brede School organisaties   
Als Brede School organisatie houdt u zich ook met diverse uitvoerende activiteiten 
bezig. Veelal is de Brede School organisatie de regisseur die partijen bij elkaar brengt 
en aanbod voor de schooljeugd coördineert. Dit tot grote tevredenheid van de betrok-
ken basisscholen omdat regie helpt het aanbod te spreiden en scholen niet overspoeld 
worden door aanbieders die iets moois hebben voor hun leerlingen. Wij bieden u een 
website waarmee de Brede Scholen organisatie haar regiefunctie nog beter uit kan  
voeren. Tegelijkertijd biedt u aanbieders een platform waarmee optimaal ingespeeld 
kan worden op vragen van de doelgroep.   
 
De website biedt u een platform waarmee u optimaal kunt communiceren met deel-
nemers en partners. Onder de naam Sportpas.nl wordt de site momenteel al in ruim  
30 gemeenten gebruikt. De site is hét verzamelpunt voor sport, onderwijs, bewegen  
en cultuur in de gemeente. Sportpas brengt vraag en aanbod bij elkaar. Organisaties 
bieden activiteiten en cursussen aan, deelnemers schrijven zich in. De Brede School 
organisatie coördineert vraag en aanbod via de site. De informatie is daarmee altijd 
actueel en voor iedereen te benaderen.



www.sportpas.nl

Sterke punten van de site: 
 deelnemers schrijven eenvoudig in voor kennismakingsactiviteiten,
 nu ervaren voorkomt dat kinderen later afhaken,
 gemakkelijk in gebruik,
 altijd actueel aanbod en groot bereik,
 interactie doordat vriendjes en vriendinnetjes elkaar uitnodigen,
 maatwerk door het toevoegen van ‘sportwensen’ op de eigen profielpagina,
 eenvoudige communicatie tussen regisseur, aanbieder, ouder en deelnemers,
 betaal- en beoordelingsmodule beschikbaar. 
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Hoe werkt uw Brede School site? 
Sportscan maakt de site voor elke licentiehouder op maat. De coördinator presen-
teert alle gemeentelijke activiteiten in het kader van cultuur- en sporteducatie in 
een duidelijk overzicht op de site. Voorbeelden van activiteiten zijn: kennismakings-
cursussen, instuiven, activiteiten van buurtsportcoaches, cultureel werk, school-
sporttoernooien, wijkinitiatieven en cultuuractiviteiten. De Brede School organisatie 
informeert de doelgroep en laat het inschrijfproces via de site verlopen. Aanbieders 
beheren hun eigen aanbod en downloaden zelf deelnemerslijsten van de site en 
kunnen deelnemers/ ouders een e-mail sturen. Een groot deel van de communicatie 
verloopt via de site.

De coördinator Brede School houdt de regie en stuurt vraag en aanbod. Duidelijker 
en eenvoudiger kan het niet. Tegelijkertijd worden ouders/ kinderen door middel 
van kalenders, flyers en e-mail nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd over het  
aanbod. Samenwerking met het onderwijs is essentieel en past natuurlijk prima  
bij uw werkwijze. Ook leerkrachten kunnen indien gewenst inloggen op de site  
om deelname van hun leerlingen te volgen en teams in te schrijven voor klassikale  
activiteiten en schoolsporttoernooien.

Met Sportpas.nl krijgt u dé tool in handen om samenwerking tussen aanbieders, 
scholen en deelnemers eenvoudig te stroomlijnen. Eindelijk een praktische site die 
u als regisseur echt helpt! U kiest natuurlijk zelf uw eigen domeinnaam. Wij zorgen 
dat de functionaliteiten van het systeem geactiveerd worden. 

 

hoe werkt uw Brede School site?

Uniek op sportpas.nl is de uitgebreide 
omschrijving van meer dan 120 sporten 
in beeld en woord. Kijk ook eens op 
www.sportkeuzewijzer.nl.

http://www.sportkeuzewijzer.nl


Voordelen voor uw Brede School organisatie  
De website biedt u geavanceerde functies voor communicatie, promotie en registra-
tie! Sportscan maakt de sportpas.nl-site voor uw organisatie op maat. Daardoor is de 
site herkenbaar als uw eigen product. U vraagt uw aanbieders regelmatig aanbod op 
de site te plaatsen en te beheren. In uw communicatie verwijst u naar de site en pre-
senteert u alle activiteiten in de gekozen periode. Via de nieuwsbrief functionaliteit 
informeert u alle aanbieders, scholen en deelnemers over de naderende activiteiten. 
Bezoekers van uw site vinden alle informatie over de activiteit en details als locatie 
en contactpersonen. Uiteraard kunnen deelnemers zich direct inschrijven voor de  
activiteiten. Kijk voor een impressie van de mogelijkheden op de website van de 
Brede School Assen op www.sportpas.nl/assen

wie zijn wij?

Sportpas.nl is een initiatief van Sportscan uit Zwolle. Sportscan is een ervaren on-
derzoeks- en adviesbureau in de sport en heeft 15 jaar ervaring met Sport Oriëntatie 
en Keuze (SOK) projecten. Dit jaar proberen we samen met zeker 50 gemeenten 
kinderen te helpen met het vinden van een sport die bij ze past. De Brede School 
organisatie in Assen werkt inmiddels drie jaar met het systeem. Andere deelnemers 
zijn: Amersfoort, Apeldoorn, Harderwijk, Harlingen, Hoorn, Kampen, Noordwijker-
hout, Súdwest-Fryslân, Voorschoten en Waalwijk. Regelmatig worden Ervaringsdagen 
en trainingen georganiseerd.

Maak vrijblijvend een afspraak met Sportscan om de mogelijkheden van Sportpas.nl 
en voor uw organisatie te demonstreren. 
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