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Yannick Cornelisz – Buurtspeelcoach

“KINDEREN KUNNEN
VEEL VRIJHEID EN
VERANTWOORDELIJKHEID AAN”
In de tijd dat hij nog droomde van een carrière als profvoetballer, wilde Yannick Cornelisz al onderscheidend zijn
in het veld. Toen dat avontuur voortijdig strandde, nam hij zijn streven – ergens verschil te kunnen maken – mee
in zijn nieuwe missie als BuurtSPEELcoach. Sindsdien is de stad Amersfoort zijn arena. Hij mag zich de eerste
buurtspeelcoach van Nederland noemen. “Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten. Daar willen wij wat aan
doen. Niet via de bekende route, sporten, maar via de weg van het kind: spelen!”, zegt Yannick. Eigenaarschap
vormt daarbij de sleutel tot succes.  EDDY VEERMAN

“De visie van de BuurtSPEELcoach is zoveel mogelijk kinderen vrij
en buiten te laten spelen, dat kinderen weer van kinderen gaan leren. Want kinderen kunnen veel meer dan wij als volwassene denken.”
“In de wijk laten wij kinderen hun eigen zogeheten Speelclubs bouwen. Zij bepalen wat er gespeeld wordt met elkaar. Ik als BuurtSPEELcoach train de kinderen vooraf. Ik leer hen om te gaan met conflicten,
de wijk in kaart te brengen – waar kun je leuk en veilig spelen en komen ook veel kinderen – een speelprogramma te maken en promotie te maken voor hun eigen speelclub. Dit wordt allemaal geleid door
kinderen uit dezelfde wijk, maar van verschillende scholen. Dat houdt
in dat kinderen ook weer andere kinderen gaan ontmoeten, zo verbin-

“ALS KINDEREN ZICH ERGENS VOOR
INTERESSEREN, GAAN ZE LUISTEREN,
MEEDOEN, EROVER PRATEN”
den wij ook kinderen die anders misschien niet samen zouden spelen.”
“Bijna overal bepalen volwassenen wat er gebeurt qua sport of spel, terwijl
het onwijs belangrijk is dat kinderen ook de ruimte krijgen om het zelf te
doen, zonder controle en denken in goed of fout. Nu kom ik voor de groep
in de wijk en zijn de kinderen aan zet. Ik bewaak de grenzen, veiligheid
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en structuur, maar de kinderen maken het spel mogelijk voor elkaar.”
De BuurtSPEELcoach is een samenwerking tussen initiatiefnemer Sportivate, de Buurtsportcoach Amersfoort (SRO) en het ABC (onderwijs). Yannick: “Wij werken vanuit een breed draagvlak en hebben ook echt het
gezamenlijke doel kinderen meer buiten te laten spelen. Deze samenwerking tussen sport, onderwijs en spelen, zorgt er ook voor dat wij veel
kinderen bereiken en kinderen erg enthousiast zijn.”
“Wij werven in groep 7, daar vertellen wij over de unieke kans die wij
voor ze hebben: een Speelclub waar niet wij, maar zij de baas zijn. Als
zij mee willen doen, mogen zij dat op een creatieve manier laten weten.
Zodat ze erover nadenken. Dan krijg je motivatiebrieven, vlogs, krantenartikelen, tekeningen, dit schooljaar hebben wij een heel mooi resultaat
met 350 aanmeldingen. En dan zijn we nog niet eens alle scholen langs
geweest”.
“Wij starten het op, maar de kinderen bieden het aan”, vervolgt Yannick.
“Wij leiden de kinderen op tot ‘Junior Sportivators Wijk’. In dat programma leren kinderen spellen bedenken, omgaan met conflict en samenspel
te stimuleren. Met altijd een gedachte erachter: dat ze niet zozeer de
beste in iets hoeven zijn, maar dat iedereen een succeservaring beleeft.
Zo moeten de spelletjes ingericht zijn. Dan wordt de dynamiek anders.”

Rechts: Yannick Cornelisz

Extra aandacht
“In Amersfoort hebben we, net als in elke stad, wijken met verschillende
culturen. Dit geeft een andere dynamiek en heeft telkens een andere aanpak nodig. Wij staan midden in de wijk, de lijnen zijn kort, omdat wij direct
met de scholen in contact staan: bij het monitoren kijken we ook samen
met de wijkinstanties en scholen naar welk kind extra aandacht nodig
heeft. Wij willen kinderen niet overbelasten, maar soms kan het leiden van
een Speelclub juist ook het positieve steuntje in de rug zijn. Daar maak
je een afweging in en hierover is ook contact met de ouders, docent en
andere professionals.”
Op de basisscholen wordt met een continurooster gewerkt. “Dus de kinderen blijven tijdens lunchtijd op school: dan geef ik als BuurtSPEELCoach
ook invulling aan de Speel- en Beweegpauzes. Het kind staat altijd centraal en wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen ook ruimte is om zelf
vorm te geven aan hun leerproces, vanuit eigen interesses te werken. In
Denemarken hanteren ze dat systeem ook. Als kinderen zich ergens voor
interesseren, gaan ze luisteren, meedoen, erover praten. In Nederland zijn
we vaak klassikaal met dingen bezig, wij geven kinderen de ruimte zodat
zij ook op delen van de dag zelf de regie in handen hebben.”
“Wij laten kinderen – binnen bepaalde kaders – bedenken wat zij gaan
doen en wij faciliteren het. Kinderen kunnen veel vrijheid en verantwoordelijkheid aan. Als je het maar stimuleert en datgene doet wat hen interesseert. Uitgangspunt blijft dat kinderen activiteiten bij andere kinderen
gaan promoten. Het resultaat in de praktijk is onder meer dat het aantal
kinderen dat meedeed, zich verdubbelde in vergelijking met toen wij het
deden. Nu kijken we of ze nog meer verantwoordelijkheden kunnen geven.
Kunnen we bijvoorbeeld de sleutel van de buitenkast overdragen?”
“Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid in zes wijken en dat is zo goed
bevallen dat we naar alle stadsdelen zijn gegaan. Ook hierin investeren wij
gezamenlijk. Wij willen niet afhankelijk zijn en blijven van subsidie, dus kijken wij altijd naar een breed draagvlak. Wij zijn eigenwijs, onze kindvisie
zal altijd centraal staan, maar spelen het spel juist ook samen. Leren van

elkaar, zoals de kinderen dat ook doen. Daardoor gaat het altijd overal net
een beetje anders, dat is alleen maar goed. Het is ook een spelregel van
ons. Het spel past zich aan de spelers aan. Wij zijn ook druk op zoek naar
andere gemeenten om ook daar Speelclubs te bouwen voor en door de
kinderen. Hierin gelden dezelfde spelregels. Wij spelen samen.”
Yannick refereert aan een uitspraak van een sporticoon: ‘Buiten spelen zou
een vak op school moeten zijn’, zei Johan Cruijff eens. “We hebben ook de
samenwerking met zijn Foundation gezocht. We zijn ambitieus en hebben
dromen. Bijvoorbeeld dat we in 2025 een eigen beweegschool hebben,
waar alles samen komt. Daar zijn al grote partijen op aangeslagen. Amersfoort moet de grootste speelstad van Nederland worden.”
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