
 
 
 
Jongeren bewegen: samenwerking van sportverenigingen en het 
Candea College 
 
Het Candea College werkt samen met diverse sportverenigingen in de 

gemeenten Duiven en Westervoort. We kiezen ervoor om de teamsporten voetbal, hoc-
key, handbal, korfbal en volleybal te te steunen. Wij staan voor onze leerlingen en het past 
om iets te doen met sportclubs waar ze actief zijn! 
 
Het Candea is een school die midden in de regio staat. Ons onderwijs reikt veel verder 
dan de grenzen van het schoolplein. Bijvoorbeeld als we samenwerken met bedrijven in-
stellingen en overheden. Alle betrokkenen profiteren daarvan: leerlingen hebben bijvoor-
beeld stageplaatsen nodig, terwijl werkgevers jongeren kunnen interesseren voor hun be-
drijfstak. 
 
Op het Candea vinden we die hechte relatie met onze omgeving erg belangrijk. Daarom 
gaan we door met de samenwerking met sportclubs, die we vanaf 2015 zijn aangegaan. 
Ook de verenigingsbesturen, met wie we regelmatig contact hebben, zijn enthousiast. Zij 
zien dat niet alleen het onderwijs belang heeft bij dit initiatief, maar dat het ook hun club en 
de leden veel oplevert. De inhoud van de samenwerking verschilt per vereniging. Aan de 
besturen wordt steeds gevraagd waaraan behoefte is en op welke manier een link met het 
onderwijs de clubs kan ondersteunen.  
 
De ondersteuning is met name gericht op jeugdactiviteiten. We vinden het prachtig als wij 
bij kunnen dragen aan activiteiten voor kinderen en jongeren. Het Candea kan bijvoor-
beeld leerlingen met sport als examenvak inzetten. Stages zijn een belangrijk onderdeel 
van hun opleiding. Ook de maatschappelijke stage in de onderbouw biedt mogelijkheden. 
Verder kunnen de verenigingen een beroep doen op de combinatiefunctionarissen sport 
die het Candea College in dienst heeft. Zij verzorgen onder meer clinics voor het vrijwilli-
gerskader (‘Trainer de trainer’ etc.). Op het sportcomplex wordt duidelijk gecommuniceerd 
dat de vereniging samenwerkt met het Candea College. 
 
Een ander doel van de samenwerking tussen school en clubs is het bevorderen van de 
gezondheid van leerlingen. Sport neemt een belangrijke plaats in op het Candea College. 
Nog los van de gymlessen organiseren we veel sportactiviteiten. Toch zien we dat veel 
jongeren onvoldoende bewegen. Als we dat extra kunnen stimuleren, doen we dat graag. 
 
Sportdocenten zijn het erover eens dat jongeren eigenlijk iedere dag een uur moeten spor-
ten. Dat kan niet alleen op school. De verenigingen spelen daarin een enorm belangrijike 
rol. Het Candea College wil dat ondersteunen. Om samen resultaten te blijven boeken, 
wordt onze samenwerking tot zeker 2021 voortgezet. 


