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Coronatijd
Op donderdag 12 maart stonden de touringcars 
rond 15:00 uur klaar bij alle BSO locaties voor 
een tof uitstapje naar de HISWA in de RAI. Zo’n 
100 kids stonden klaar voor een middag vol met 
toffe activiteiten en (water)sporten. Tót de 
persconferentie van premier Rutte, met de 
landelijke maatregelen m.b.t. het Coronavirus en 
het nieuws dat o.a. grote evenementen werden 
afgelast. De cijfers rondom het virus werden dat 
aansluitende weekend snel zorgelijker en dit 
heeft de overheid doen besluiten om de scholen 
en kinderopvangcentra per maandag 16 maart te 
sluiten voor drie weken. Eind maart werd bekend 
gemaakt dat deze zelfs tot de meivakantie 
gesloten bleven. Alleen ouders met vitale 
beroepen hadden recht op opvang. Tijdens deze 
periode waren er weinig tot geen aanmeldingen. 
Thuiswerken werd de nieuwe standaard. De Kids 
Aktief crew probeerden de thuisblijvers uit te 
dagen met creatieve en sportieve challenges via 
het YouTube kanaal ‘Kids Aktief @ Home’. 
Tijdens de meivakantie organiseerde Kids Aktief 
de #DoeWatTerug Sportkampen om de mem-
bers te bedanken voor het vertrouwen. Op 
11 mei gingen de scholen weer in 
aangepaste vorm open. Dit 
betekende, met de bekende 
extra maatregelen, weer een 
bijna normale bezetting op 
iedere BSO locatie. Omdat 
vrijwel iedere BSO locatie 
gebruik maakt van de voor 
ouders gesloten sportverenigin-

gen, waren dit extra aandachtspunten. Op 8 juni 
gingen de scholen weer volledig open. De 
overheid gaf aan dat de basisschoolleeftijd geen 
belangrijke rol speelt in de verspreiding van het 
virus. Door de vele thuisblijvers tijdens de 
zomervakantie waren de zomerkampen druk 
bezocht. Het nieuwe schooljaar ging ook 
‘’gewoon’’ van start en dit hebben we volgehou-
den tot 16 december. Opnieuw is besloten dat de 
scholen en kinderopvangcentra dicht moeten tot 
tenminste 8 februari. Net als de eerste lockdown 
is thuiswerken de standaard en hebben enkel de 
ouders met vitale beroepen recht op opvang. De 
voorwaarden en lijst met vitale beroepen is deze 
keer duidelijker en meer ouders doen een beroep 
op de noodopvang tijdens de kerstvakantie en 
tijdens de eerste twee reguliere schoolweken 
van januari 2021. De noodopvang voor alle BSO 
locaties wordt geclusterd. 2020 was een 
‘bewogen’ jaar. Gaan we in 2021 meer 
‘bewegen’? 

#DoeWatTerug Sportkampen
De meivakantie 2020 was het einde van de 
eerste lockdown. Om de Kids Aktief members  

en de Overheid te bedanken voor de  
steun en het vertrouwen werden de  

#DoeWatTerug Sportkampen ge- 
organiseerd op Sportpark Kadoelen 
in Amsterdam Noord en bij ASV 
Wartburgia in Amsterdam Oost. De 
bekende toffe driedaagse sportkam-
pen zoals Mixed Action Camp en 

Voetbalkamp. Maar dit keer gratis. 

KIDS AKTIEF BEWEEGT KINDEREN! 
Kids Aktief activeert schoolgaande kinderen via haar BSO’s in en om Amsterdam, 
de zwemschool ‘Kids Aktief Aqua’, de stoere ‘vakantiekampen’ en de Stichting Kids 
Aktief United. Via deze vier pijlers maken de kinderen spelenderwijs kennis met 
verschillende sporten, activiteiten en sportverenigingen. Zo ontdekken kinderen hun 
eigen interesses en talenten.

nieuws

#DoeWatTerug sportkampen 
tijdens de meivakantie.

# DoeWat 
Terug

2020 was een 
‘bewogen’ jaar. 
Gaan we in 
2021 meer 
‘bewegen’?

«
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Vakantie
Tijdens vakanties worden er altijd 

verschillende activiteiten en uitstapjes 

georganiseerd. Voorbeelden van activiteiten 

in 2020 waren uiteenlopend van schaatsen tot 

het strand, van BMX tot skaten, van 

speurtochten in parken en het bos tot 

sportprogramma’s op de BSO locaties, van 

lasergamen tot zwemmen, van de 

bowlingbaan tot in de sporthal en nog 

veel meer.

HVM 
Plaats: Mijdrecht 
Vereniging: Hockey 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

VIKING 
Plaats: Noord 
Vereniging: Kano 
Leeftijden: 7+ jaar

Kids Aktief telt op dit moment 9  
BSO locaties in en om Amsterdam. 
De accommodaties van de sport-
verenigingen worden door de 
aanwezigheid van Kids Aktief 
multifunctioneel gebruikt. Een 
sportief ingerichte, vertrouwelijke 
omgeving waar kinderen volop 
kunnen spelen en ontwikkelen. 
In januari 2020 is locatie 
Zeeburgereiland in Amsterdam Oost 
geopend van maandag t/m vrijdag

WARTBURGIA 
Plaats: Amsterdam Oost 
Vereniging: Voetbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

ONZE BSO 
LOCATIES

OM AMSTERDAM

AMSTERDAM NOORD

AMSTERDAM OOST

Workshops
Naast de actieve 

sportprogramma’s op alle BSO 
locaties en tijdens vakantiekampen 

biedt Kids Aktief ook toffe workshops 
aan. Kinderen kunnen hun creativiteit 
kwijt tijdens de DJ-workshop, theater, 
yoga, koken en nog veel meer. Deze 

worden aangeboden door 
professionals in hun 

vakgebied.

AMSTERDAM ZUID
TRIAZ 
Plaats: Amsterdam Buitenveldert 
Vereniging: Korfbal & Tennis 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

AMSTERDAM WEST
WESTERPARK 
Plaats: Amsterdam West 
Vereniging: Korfbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

locaties
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FIT 
Plaats: Noord 
Vereniging: Hockey 
Leeftijden: 4 t/m 6 jaar

KADOELEN 
Plaats: Noord 
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

ZEEBURGEREILAND 
Plaats: Amsterdam Oost 
Sportgebouw Zeeburgereiland
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

RODA ‘23 
Plaats: Amstelveen
Vereniging: Voetbal 
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-hvm
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-viking
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-wartburgia
https://www.kidsaktief.nl/ons-aanbod/bso-locaties
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-hvm
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-roda23
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-triaz
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-westerpark
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-wartburgia
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-westerpark
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-triaz
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-zeeburgereiland
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-fit
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-kadoelen
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-viking
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-fit
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-kadoelen
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-zeeburgereiland
https://www.kidsaktief.nl/bso-locaties/bso-roda23


Aktief in de Wijk
De afgelopen twee jaar heeft Kids Aktief het 
project Aktief in de Wijk in de Banne gedraaid. 
Een project waarbij elke week extra naschools 
sport- en spelaanbod werd georganiseerd op 
pleintjes en sportlocaties in de wijk. Wekelijks 
waren er tientallen kinderen enthousiast met 
onze instructeurs aan het genieten van buiten 
aktief zijn en konden ze nieuwe sporten 
ontdekken. Het project is helaas voor de kerst 
afgerond. We willen de kinderen en de 
scholen heel erg bedanken voor hun inzet en 
samenwerking! We laten sportmateriaal en 
spellenboeken achter in de wijk, waarmee we 
kinderen hopen te stimuleren om lekker aktief 
buiten te blijven spelen en sporten. 

Kids Aktief @ Home
De ‘Kids Aktief @ Home’ video’s op het 
YouTube kanaal van Kids Aktief zijn ontstaan 
tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 
2020. Omdat jong en oud verplicht thuis 
moesten blijven wilden de begeleiders van de 

sport BSO’s de thuisblijvers blijven bereiken 
en motiveren met verschillende uitdagende 
challenges. Iedere schooldag een begeleider 
van een andere BSO locatie. Zo kwamen er 
gegarandeerd bekende gezichten voorbij voor 
de kids. Door de eigen opgenomen filmpjes op 
te sturen konden de thuisblijvers mooie 
weekprijzen winnen. 

TSO 
Kids Aktief organiseert voor verschillende 
scholen de tussenschoolse opvang (TSO). 
Tijdens de grote lunchpauze organiseren de 
sportinstructeurs leuke sporten en activiteiten 
op en om de school. Op deze manier wordt de 
pauze actief ingevuld en worden de kinderen 
gestimuleerd lekker te bewegen. Daarnaast 
hebben de docenten van de basisscholen een 
welverdiende pauze zonder kinderen. Op dit 
moment wordt de TSO verzorgd bij de 
scholen ABBS Elzenhagen in Amsterdam 
Noord, De Triangel in Amstelveen en De 
Windroos in Mijdrecht.

Eigen drukkerij
Kids Aktief heeft op het hoofdkantoor een 
eigen drukkerij om kleding te bedrukken. 
Deelnemers van de sportkampen krijgen een 
eigen tenue, bedrukt met logo en eigen naam. 

Zwemlessen 
tijdens BSO tijd
Je zwemdiploma halen tijdens de BSO tijd!? 
Kids Aktief Aqua biedt weer 
reguliere zwemlessen aan 
na schooltijd in het 
Friendship Sports Centre 
voor iedereen. BSO members 
worden gependeld van en 
naar het zwembad.

nieuws

Onze instructeurs op de pleintjes 
voor Aktief in de Wijk.

Op deze manier 
wordt de pauze 
actief ingevuld 
en worden de 
kinderen ge- 
stimuleerd lekker 
te bewegen. 

Kids Aktief 
stays fit! 

Iedere woensdag 
een ONLINE 

BOOTCAMP voor 
alle thuisblijvende 
ouders. Elke vrijdag 
sluit de Kids Aktief 

crew de week 
sportief af. 

Doe ook mee!

«

AKTIEF
IN DE WIJK
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Vakantie
KAMPEN

Tijdens de vakanties van 2020 
organiseerde Kids Aktief verschil-
lende vakantiekampen. De 

voorjaarsvakantie stond in het teken van 
het zwemkamp. Een 5-daagse turbo-
zwemcurus georganiseerd door Kids 
Aktief Aqua in het Friendship Sports 
Centre in Amsterdam Noord. Het 
zwemkamp is voor iedereen toegankelijk 
in de leeftijdscategorie van 5 t/m 12 jaar. 
Tijdens de meivakantie werden de 
#DoeWatTerug Sportkampen 
georganiseerd op Sportpark Kadoelen in 
Amsterdam Noord. Bij AMHC FIT was 
het Mixed Action Camp en bij SV 
Kadoelen konden de voetballiefhebbers 

terecht voor 
een voetbalkamp. 
Het programma voor de zomervakantie 
was heel divers. Hockeykampen i.s.m. 
Dames en Heren 1 van FIT (zie ook 
pagina 6 Sponsorovereenkomst) en 
Mixed Action Camps bij AMHC FIT. De 
verzamelplaats voor paardrijkamp was 
hier ook, om vervolgens richting de nabij 
gelegen manege te gaan. 
Voetbalkampen bij SV Kadoelen. De 
surfers verzamelden voor het beach-/
surfkamp bij kanovereniging Viking en 
volgden het programma op het strand bij 
OZlines in Wijk aan Zee. 
Zwemkampen in het Friendship Sports 

  Centre. En tijdens de 
  laatste week een 
voetbalkamp bij T.O.S-Actief in 
Amsterdam Oost. 
Met de herfstvakantie was het een 
groot feest tijdens het hockeykamp en 
Mixed Action Camp bij AMHC FIT.
Tijdens de kerstvakantie stond voor het 
eerst een Indoor Mixed Action Camp op 
het programma in het Sportgebouw 
Zeeburgereiland in Amsterdam Oost. 
In verband met de nieuwe lockdown is 
deze jammer genoeg afgelast. 
Maar aangezien de animo zal deze 
tijdens 2021 zéker nog eens 
georganiseerd worden. 

kids aktief kampen
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Fietshelden
Als workshop op de BSO locaties werd in 
samenwerking met BYCS, in opdracht van 
Gemeente Amsterdam, de Fietshelden 
Campagne aangeboden. Dit is een ontwerp-
wedstrijd voor kinderen uit groep 5 of hoger. 
Kinderen werden gevraagd om een goed idee 
te verzinnen om fietsen leuker, makkelijker en 
veiliger te maken. Vanuit deze ideeën werden 
29 Fietshelden vanuit heel Amsterdam 
uitgenodigd voor een grote finaledag. Op deze 
finaledag werden de ideeën levensecht 
uitgewerkt en gepresenteerd. Het mooie aan 
dit project is dat de gemeente serieus gaat 
onderzoeken of deze creatieve en haalbare 
ideeën uitvoerbaar zijn. Cato van BSO Viking 
mag haarzelf ‘Fietsheld van het Jaar’ noemen 
met haar originele idee!

Zeeburgereiland
Januari 2020 is het Sportgebouw Zeeburgerei-
land geopend. Een modern en multifunctio-
neel complex op het Zeeburgereiland in 
Amsterdam Oost. Kids Aktief is hier een BSO 

gestart en is op vijf dagen open. Naast de 
BSO heeft Kids Aktief ook het beheer over de 
ruime fitnesszaal, de gym. De gym is multi-
functioneel inzetbaar. De BSO maakt tijdens 
de eigen uren graag gebruik van de ruimte. Op 
verschillende avonden wordt de gym verhuurd 
aan andere partijen. Team New Talents maakt 
gebruik van de gym voor kickbox- en kracht-
trainingen. Korfbalvereniging AWDTV is ook 
een aantal avonden aanwezig voor trainingen. 
In de grote sportzalen organiseert Stadsdeel 
Oost in samenwerking met Kids Aktief 
meerdere keren in het jaar een open sport-
middag. 

Sponsor- en samenwerkings-
overeenkomst AMHC FIT 
Kids Aktief en AMHC FIT hebben een nieuwe 
sponsor- en samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor de komende vijf jaar. De samen-
werking tussen beide partijen is flink geïnten-
siveerd. Bij binnenkomst op het sportpark is 
dit duidelijk te zien op de ‘Kids Aktief Play-
ground’ recht voor het clubgebouw. De 
enthousiaste speelsters en spelers van de 
Dames 1 en Heren 1 begeleiden de hockey-
kampen tijdens de schoolvakanties. De teams 
krijgen hier een fee voor terug en Kids Aktief 
straalt met het logo op de shirts van beide 
teams. Daarnaast sponsort Kids Aktief de 
trainingsshirts voor de jongste F-jeugd. Elk 
nieuw lid krijgt een eigen shirt, met origineel 
logo en de eigen naam. 

nieuws

De beste stuurlui 
STAAN AAN WAL

«
Op verschillende 
avonden wordt 
de gym verhuurd 
aan andere 
partijen.

Bij binnenkomst op het 
sportpark zijn de 'Kids Aktief 
Playground' borden goed te zien.
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Waarom een stage bij 
Kids Aktief?
Als kind heb ik het enorm naar 
mijn zin gehad bij Kids Aktief 
en het is een bekende omge-
ving. Voor mijn opleiding wil ik 
leren hoe je moet lesgeven en 
de omgang met verschillende 
doelgroepen.

Welke sporten doe je zelf of 
heb je gedaan?
Ik doe aan hockey en schaatsen. 
Ik ben bezig met mijn derde jaar 
hockey en dit doe ik bij AMHC 
FIT. Voorheen deed ik aan wed-
strijdschaatsen, maar op dit mo-
ment train ik enkel nog mee met 
de selectie. Daarnaast heb ik 
tien jaar aan turnen gedaan en 
mocht meedoen aan de Noord-
Hollandse kampioenschappen. 

Hoe vaak sport je per week?
Op dit moment doe ik zelf vier 
dagen in de week aan hockey 
en schaatsen. Met mijn studie 
sport ik ook twee dagen. Daar-
naast sta ik vijf dagen op het 
hockeyveld als trainer/coach.

Hoe belangrijk is 
sport voor je?
Heel belangrijk! Lekker m’n 
hoofd leegmaken, geen stress 
en vooral buiten bezig zijn. Ik 
ben geen bankhanger, maar lek-
ker wat doen!

Wat is je ‘grootste of mooiste’ 
sportprestatie?
Met schaatsen ben ik met de 
marathon in 2017/2018 kampi-
oen van de regio Amsterdam 
geworden. Als ik terug denk aan 
het moment dat ik over de finish 
kwam en dat iedereen begon te 
applaudisseren krijg ik weer een 
speciaal gevoel.

Wie is je favoriete sporter?
Sven Kramer is in alle opzichten 
een echte topsporter. Net als zijn 
partner Naomi van As trouwens. 

Een mooie techniek, keiharde 
werker en zal nooit hele gekke 
dingen doen. Grappig dat ik 
precies twee sporters noem van 
mijn eigen sporten.

Als je aan de Olympische 
Spelen mee zou mogen mee-
doen, welke sport zou je dan 
kiezen?
Hockey. Vooral het hele team-
gebeuren met zo’n toernooi lijkt 
me mooi. Na twee individuele 
sporten ben ik er achter geko-
men dat ik een echte teamspor-
ter ben geworden.

Ben je een goede verliezer?
Ik kan heel goed tegen mijn 
verlies. Tenzij er onrecht in het 
spel is of als het tegen een heel 
vervelende tegenstander is. Een 
keer verliezen kan, als je maar 
je best hebt gedaan en plezier 
hebt gehad. Dit geef ik ook altijd 
mee aan de teams die ik nu 
coach.

Wat is je ‘grootste’ 
sportblunder?
Tijdens de marathon met de 
Nederlandse kampioenschap-
pen ben ik twee keer gevallen 
in dezelfde wedstrijd. Ik was van 
te voren al zenuwachtig omdat 
het zo’n belangrijk moment was 
en ik vond de andere meiden al 
zoveel beter.

Waarom vind je sport voor 
kinderen belangrijk?
Kinderen moeten lekker hun 
energie kwijt kunnen en sport 
is een heerlijke uitlaatklep na 
school.

De Afsluiter!

Wat weet niemand van je?
Met school en coachen ben ik 
rustig, netjes en een echte plan-
ner. Maar met mijn vrienden en 
eigen spullen ben ik heel druk 
en rommelig. 

Van kind naar stagiaire 

Naam Eline Hogervorst Leeftijd 17
Studie ROC TOP Sportacademie Amsterdam
Bijbaan Trainer/coach AMHC FIT Meisjes D7
Favoriete sporten Hockey & schaatsen

interview

Eline Hogervorst volgt een sportopleiding en loopt 
stage bij de BSO locaties van Kids Aktief in Amsterdam 
Noord. Het bijzondere is dat zij tien jaar geleden zelf 
als kind al bij Kids Aktief zat. Toendertijd startte Kids 
Aktief haar eerste ‘naschoolse sportschool’ locatie bij 
AMHC FIT. Eline hoort bij de allereerste lichting van 
Kids Aktief. Later volgden haar broertje en zusje ook.

Eline
Hogervorst
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BSO bus
Sinds september 2018 zit heel Nederland in 
lange onzekerheid te wachten op nieuws 
over het gebruik van de BSO bus, voorheen 
de Stint. In oktober 2020 was er positief 
nieuws en de goedkeuring en de BSO bus 
mag weer de weg op. Kids Aktief zal hier 
vanaf april 2021, ruim 2,5 jaar later, met veel 
enthousiasme en vertrouwen gebruik van 
gaan maken.

Pedagogisch 
beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
heeft sinds 1 januari 2019 een vaste plek in 
de kinderopvang. Deze afspraak staat in het 
IKK-akkoord. Zo ook bij Kids Aktief. Om een 
inzicht te geven wat zo’n pedagogisch coach 
doet binnen Kids Aktief, hebben wij dit stuk 
geschreven. De pedagogisch beleidsmede-
werker/coach is de schakel tussen het 
management en de pedagogiek op de 
werkvloer. De kwaliteit van de pedagogisch 
medewerkers is belangrijk. Een pedagogisch 
coach zal de medewerkers coachen bij hun 
dagelijkse werkzaamheden. Een pedago-

gisch coach stimuleert en begeleidt de 
medewerkers met het verhogen van de 
kwaliteit van hun pedagogisch handelen. 
Verder houdt de pedagogisch coach zich 
bezig met de ontwikkeling van het pedago-
gisch beleid en het bewaken hiervan. Binnen 
Kids Aktief vindt coaching op twee manieren 
plaats. Dit is door team coaching en indivi-
duele coaching. Door middel van team 
coaching proberen wij de samenwerking 
binnen het team te verbeteren. Dit is gericht 
op de interactie met elkaar maar ook om een 
doel te stellen voor een komende periode. 
Verder zal de pedagogisch coach langsgaan 
op de verschillende locaties en observaties 
uitvoeren. Tijdens de individuele coaching 
moet je de coach zien als een sparringpart-
ner. Zo blijven de medewerkers zich ontwik-
kelen en houden we elkaar scherp.

Ouderportaal Konnect
In juni 2020 is Kids Aktief gestart met het 
ouderportaal van Konnect. Dit online 
platform maakt het voor zowel ouders als 
intern makkelijker en overzichtelijker. Ouders 
hebben een eigen account voor hun kind. 
Op dit account wordt bijvoorbeeld de 
planning bijgehouden en vakantie- en 
studiedagen en het tegoed hiervoor worden 
hier beheerd. Daarnaast plaatsen de mede-
werkers van de BSO locatie leuke foto’s van 
de activiteiten op het portaal en zo krijgen 
de ouders een beeld van hun kind én de 
diverse activiteiten. 

Een 
pedagogisch 
coach zal de 
medewerkers 
coachen bij hun 
dagelijkse 
werkzaamheden.

«

ALS EEN VIS 
                    in het water
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