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Inleiding
In Den Haag zijn in het kader van de regeling combinatiefuncties schoolsportcoördinatoren en
jeugdsportcoördinatoren actief. Schoolsportcoördinatoren zijn vakleerkrachten L.O. die extra
uren hebben gekregen om een sportaanbod na schooltijd te coördineren en uit te voeren. De
jeugdsportcoördinatoren werken voor een sportvereniging en komen op school in het naschoolse
aanbod sportlessen geven. De afdeling Sportsupport zorgt ervoor dat de jeugdsportcoördinatoren
op basis van de vraag van de scholen bij de scholen worden ingepland. Het formele
werkgeversschap van de jeugdsportcoördinatoren ligt bij de Stichting Werkgever Sportclubs Den
Haag. Dat betekent dat de stichting verantwoordelijk is voor de betaling van salarissen,
bijscholing en opleiding van de jeugdsportcoördinatoren. De vereniging is verantwoordelijk voor
de dagelijkse begeleiding. De stichting begeleidt de vereniging hierbij. De
schoolsportcoördinatoren zijn in dienst van het schoolbestuur en worden aangestuurd door de
directie van de school.
Als er door de jeugdsportcoördinator sportactiviteiten gegeven worden op school kan er altijd iets
mis gaan. Een kind kan zich flink bezeren of tijdens de activiteit kan schade ontstaan. Wie is dan
aansprakelijk voor de schade die wordt geleden? Wettelijk is vastgelegd dat een ieder
verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Iedereen draagt zijn eigen schade, tenzij er een
gegronde reden is om de schade op een ander af te wentelen. Dat kan in twee situaties
voorkomen:
- bij wanprestatie, dat betekent dat iemand de afspraken uit een overeenkomst niet is
nagekomen;
- of bij onrechtmatige daad, dan is de schade veroorzaakt door een ander.
De sportactiviteiten die door de jeugdsportcoördinator worden gegeven op school vinden plaats
in opdracht van de school. De schoolsportcoördinator (gymleerkracht) stelt het sportschema op en
huurt via het bureau Sportmatch van de afdeling Sportsupport (om niet) een
jeugdsportcoördinator in. Dit betekent dat de school opdrachtgever is en verantwoordelijk en
aansprakelijk is voor het geen gebeurd tijdens de activiteit. De Stichting Werkgever Sportclubs
Den Haag (SWSDH) is als werkgever van de jeugdsportcoördinator de opdrachtnemer. Om te
voorkomen dat er ongelukken gebeuren waaruit schade kan ontstaan is het belangrijk om vooraf
een aantal zaken goed te regelen. In dat kader bespreken we achtereenvolgens de opleidingseisen,
afspraken op school, verzekeringen en de inzet van stagiaires en vrijwilligers.
Opleiding
Om te voorkomen dat er dingen mis gaan is het in eerste instantie van belang dat de betrokkenen
voldoende opgeleid zijn om de activiteiten uit te kunnen voeren. Voor de
schoolsportcoördinatoren en jeugdportcoördinatoren zijn opleidingseisen gesteld. De gemeente
heeft deze opleidingseisen opgenomen in de afspraken die zijn gemaakt met de
onderwijsbesturen en de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. Voor de
schoolsportcoördinatoren geldt dat dit vakleerkrachten L.O. moeten zijn. In enkele gevallen is
hier een uitzondering op gemaakt in overleg met de schooldirectie en de gemeente. De
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jeugdsportcoördinatoren zijn minimaal MBO-4 opgeleid of hebben aantoonbare ervaring op
MBO-4 niveau. Daarnaast hebben ze een bondsopleiding in hun tak van sport gevolgd. Alle
jeugdsportcoördinatoren in dienst bij SWSDH hebben een geldige verklaring omtrent gedrag.
Tevens worden zowel de schoolsportcoördinatoren als de jeugdsportcoördinatoren waar nodig
bijgeschoold.
Afspraken op school
De school draagt als opdrachtgever van de naschoolse sportactiviteiten de
eindverantwoordelijkheid richting ouders en kinderen. Om er voor te zorgen dat de activiteiten
goed en veilig verlopen is het van belang dat de school de volgende zaken heeft geregeld:
- De schoolsportcoördinator (opdrachtgever) maakt afspraken met de jeugdsport
coördinatoren of andere sportaanbieders (opdrachtnemers) over de voorwaarden
waaronder de sportactiviteit wordt uitgevoerd zoals achterwacht bij calamiteiten,
afspraken over aanwezigheid van de schoolsportcoördinator bij de activiteit, halen en
brengen van kinderen naar de sportaccommodatie, wisseling van lesuren, omgaan met
afwijkend gedrag van leerlingen etc.
- De school controleert of de bestaande protocollen op school, zoals het BHV-plan, voldoen
in de specifieke situatie tijdens de naschoolse sportlessen en zorgt ervoor dat de
jeugdsportcoordinatoren of andere sportaanbieders op de hoogte zijn van de protocollen
die gelden op de school.
- De school zorgt ervoor dat ouders voldoende over de aard en organisatie van de activiteit
zijn geïnformeerd en regelt dat zij daarvoor toestemming verlenen.
Verzekeren
Ondanks goede afspraken kan er natuurlijk altijd wat mis gaan. Dan is het van belang dat zowel
de opdrachtgever (de school) als de opdrachtnemer (de Stichting Werkgever Sportclubs Den
Haag) voldoende verzekerd zijn. Dat betekent dat zowel de school als de stichting de volgende
verzekeringen hebben afgesloten:
- een collectieve ongevallenverzekering voor kinderen, leerkrachten, medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires.
- een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (ook voor vrijwilligers, stagiairs en
freelancers).
De inzet van stagiaires en vrijwilligers
Stagiaires en vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie waar zij voor
werken. Er hoeft geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook wanneer een
jeugdsportcoördinator iemand vraagt ‘even bij te springen’, valt deze invaller onder de
verantwoordelijkheid van de Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag. Zorg daarom dat
stagiaires en eventueel vrijwilligers ook zijn meeverzekerd. Hetzelfde geldt voor de stagiaires
en/of vrijwilligers die op school werken.
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