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In 1997 werd de Krajicek Foundation opgericht. Vanaf het allereerste begin is
ons doel om alle kinderen in Nederland gelijke kansen te bieden om dichtbij
huis in een sociaal veilige omgeving te kunnen sporten en spelen.
Op Krajicek Playgrounds bieden wij kinderen een plek waar zij heerlijk kunnen sporten,
spelen, ontdekken en (nieuwe) vriendjes kunnen maken. En via het Krajicek Scholarshipprogramma bieden wij jongeren uit aandachtswijken de kans om zichzelf op een positieve
manier in te zetten voor hun eigen buurt en zichzelf op een duurzame, maatschappelijke
manier te ontwikkelen.
Bijna 25 jaar later hebben we 126 Krajicek Playgrounds in 42 gemeenten waar meer dan
5.500 kinderen sporten en spelen onder begeleiding van 100 buurtsportcoaches en 200
Krajicek Scholarshippers.

Krajicek Playgrounds
Krajicek Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden in aandachtswijken, waar kinderen
dicht bij huis in een veilige omgeving kunnen sporten en spelen.
De kracht van onze Playgrounds is de combinatie van een veilige plek en de juiste
begeleiding. Minimaal 2x per week is er professionele begeleiding van een
buurtsportcoach of jongerenwerker. Daarnaast organiseren ook jongeren uit de wijk
activiteiten. In ruil voor een studiebeurs verzorgen Krajicek Scholarshippers wekelijks
verschillende sporten en spellen voor kinderen in hun buurt.
Hoewel qua uiterlijk geen enkele Krajicek Playground gelijk is, zijn er wel basisvoorwaarden
waaraan het moet voldoen. Een Playground ligt altijd in een aandachtswijk, is minimaal
20x40 meter groot, biedt ruimte aan verschillende sporten en er is altijd basisbegeleiding
vanuit de gemeente.
Om de impact van ons werk te meten, voeren we regelmatig onderzoek uit. Zo blijkt dat
met de komst van een Krajicek Playground:
•
•
•
•
•

kinderen vaker en diverser bewegen;
kinderen gemiddeld 3x per week deelnemen aan onze activiteiten;
er gemiddeld 45 kinderen per activiteit aanwezig zijn;
de buurtbetrokkenheid en sociale veiligheid toenemen en
97,4% van de kinderen de Playground een fijne plek vindt.
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Het Krajicek Scholarshipprogramma biedt jongeren uit aandachtswijken een studiebeurs
in ruil voor sport- en spelactiviteiten op en rondom hun eigen Krajicek Playground.
Hiermee krijgen deze jongeren een welverdiend steuntje in de rug, kunnen zij zich op
een positieve manier ontwikkelen en geven zij iets terug aan hun eigen buurt.
Wie is de Krajicek Scholarshipper?
Krajicek Scholarshippers zijn jongeren uit aandachtswijken in de leeftijd van 15 t/m 27
jaar. Zij volgen een opleiding aan een erkende Nederlandse onderwijsinstelling van
praktijkopleiding tot universiteit. Vanuit de Krajicek Foundation ontvangen deze jongeren
een studiebeurs in ruil voor ten minste 100 uur aan activiteiten op en rondom de eigen
Playground. Een studiebeurs bedraagt gemiddeld €900,- per persoon.
De Krajicek Scholarshipper kenmerkt zich door leergierig, positief, behulpzaam en goed
in de omgang met kinderen en ouders te zijn. Een Scholarshipper kan en wil een
rolmodel zijn voor kinderen uit de buurt en is gemiddeld een keer per week actief op de
Playground.
In het studiejaar 2020/2021 zijn er 211 Krajicek Scholarshippers actief op één van de 126
Playgrounds. De gemiddelde leeftijd is 20 jaar en het merendeel volgt een opleiding op
MBO-niveau (58%), gevolgd door het HBO (27%). Krajicek Scholarshippers zijn allen
jongeren die in positieve zin zijn opgevallen in de buurt. Ze zijn gemotiveerd om iets
positiefs te doen voor de buurt én om zichzelf te ontwikkelen. De meeste van deze
jongeren komen uit gezinnen die minder tot weinig te besteden hebben. Dardoor is de
tegemoetkoming in de studiekosten en het extra steuntje in de rug van harte welkom.
Maatschappelijke waarde
Naast het organiseren van sport- en beweegactiviteiten voor kinderen in de buurt vervult
een Krajicek Scholarshipper ook een belangrijke maatschappelijke rol. De Scholarshipper
komt uit de buurt van de Krajicek Playground en kent de wijk daardoor als geen ander.
Naast het sporten en spelen, delen veel kinderen hun leven -dromen en zorgen- met de
Scholarshipper.
Bovendien vinden ouders het fijn dat er iemand staat die zij kennen en vertrouwen. De
inzet van Krajicek Scholarshippers zorgt voor een extra stimulans in de veiligheidsbeleving. Zij zorgen voor extra activiteiten en toezicht, maar kennen de kinderen en hun
families ook. Dat draagt in hoge mate bij aan het gevoel van herkenning en geborgenheid. Ouders zijn hierdoor eerder genegen om hun kinderen te laten sporten en spelen
op onze Playgrounds. Dit leidt tot grotere sociale inclusie en hogere beweegparticipatie
van kinderen in deze wijken.
Krajicek Scholarshippers leveren dus een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de
sociale betrokkenheid in de wijk. Zij zijn de ogen, oren en voelsprieten in de wijk.
Scholarshippers kunnnen een luisterend oor bieden, kinderen ondersteunen en
motiveren. Doordat ze dezelfde achtergrond delen, bestaat er geen drempel tussen hen.
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Het Krajicek Scholarshipprogramma is in 2006 gestart om rolmodellen uit de buurt op te
leiden tot sportleider op een Krajicek Playground. Na verloop van tijd bleek dat
Scholarshippers ook vaardigheden ontwikkelden die breder toepasbaar waren, zoals het
zich kunnen verplaatsen in de doelgroep, luisteren naar de kinderen en het leggen van
verbindingen in de buurt. Bovendien bleken ze een grote rol te spelen in de vorming van
sociale cohesie in de wijk.
Het programma zorgt er bovendien voor dat Krajicek Scholarshippers diverse
competenties kunnen ontwikkelen, zoals organiseren, les- en leidinggeven aan groepen
kinderen, samenwerken, overleggen en effectief contacten leggen. Doordat zij deze
competenties kunnen ontwikkelen en direct kunnen toepassen in de praktijk, krijgen zij
meer zelfvertrouwen en nemen zij deze vaardigheden mee in hun verdere carrière en
leven.
Toegevoegde waarde Krajicek Scholarshipprogramma
De betrokkenheid van Krajicek Scholarshippers en de toegevoegde waarde van ons
programma wordt regelmatig gemeten en getoetst in persoonlijke (voortgangs)gesprekken.
Uit het laatste Krajicek Scholarshiponderzoek (november 2019) blijkt dat:
•
•
•
•
•
•

95% zich verbonden voelt met de Krajicek Foundation
97% is trots om Krajicek Scholarshipper te zijn
95% is zich bewust een rolmodel te zijn
98% vindt het organiseren van sport- en spelactiviteiten op de Playground heel leuk
De voornaamste taken van een Scholarshipper zijn het organiseren van sport- en
spelactiviteiten (31%) en het bieden van een luisterend oor (27%)
42% van de Krajicek Scholarshippers organiseert meerdere keren per jaar lokale events
op de Playground om de buurtbetrokkenheid te vergroten

In hetzelfde onderzoek geven zij aan dat als er geen Krajicek Scholarshippers actief zouden
zijn het voor de kinderen zou betekenen dat er minder of geen activiteiten worden
georganiseerd en dat kinderen een rolmodel/luisterend oor zouden missen.
Ook hebben wij hen gevraagd wat het voor hen betekent om Krajicek Scholarshipper te
zijn. Daaruit komt naar voren dat het een erkenning is, goed is voor het zelfvertrouwen en
een belangrijke katalysator voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

In 2012 werd dit bevestigd in het onderzoek ‘Een voorbeeld voor jongeren in de wijk’ van de
Universiteit van Utrecht. Daarin werd aangetoond dat Krajicek Scholarshippers als rolmodellen in de wijk sociaal kapitaal opbouwen als gevolg van hun sociale contacten en
netwerken.
Na bijna 15 jaar is het Krajicek Scholarshipprogramma nog altijd een belangrijke
interventie om de beweegvriendelijkheid en de sociale cohesie in aandachtswijken te
vergroten. Daarom willen wij in de komende jaren blijven inzetten op de ontwikkeling en
begeleiding van Krajicek Scholarshippers.
Wij willen hen in de eerste plaats de juist handvatten bieden om kinderen in de buurt te
motiveren om regelmatig buiten te spelen en te sporten. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat Scholarshippers ook duurzame maatschappelijke vaardigheden
ontwikkelen zoals het kunnen leggen van verbindingen in de wijk. Dit zal in het volgende
hoofdstuk (Krajicek Academy) verder worden toegelicht.
Verder kijken we naar het optimaal benutten van beweeglocaties in de buurt, waarbij
we Krajicek Scholarshippers ook op andere plekken dan Playgrounds willen inzetten. We
zetten daarbij actief in op samenwerkingen met andere partijen in de buurt om
zodoende de buurtbetrokkenheid te versterken.
Door middel van de Krajicek Academy willen we het Krajicek Scholarshipprogramma
professionaliseren en optimaliseren. Daarnaast willen wij het aantal jongeren dat een
studiebeurs ontvangt, uitbreiden. Op iedere Playground willen we van minimaal één
Scholarshipper naar maximaal drie. Wanneer er meer Scholarshippers actief zijn op een
Playground, kunnen er vaker activiteiten worden georganiseerd.
Dit zorgt er voor dat er meer kinderen kunnen buiten sporten en spelen en dat
kinderen regelmatiger bewegen. De activiteiten dragen bovendien bij aan een
grotere buurtbetrokkenheid en zo zorgen we er samen voor dat Playgrounds
uitgroeien tot ontmoetingsplekken in de buurt. Plekken waar iedereen zich
welkom voelt én waar buurtbewoners trots op zijn.
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Met de Krajicek Academy willen wij de ontwikkeling en begeleiding van Krajicek
Scholarshippers verder professionaliseren en optimaliseren. We ontwikkelen een
programma waarbij Scholarshippers, naast hun activiteiten op de Playgrounds, een vast
curriculum volgen.
In de Krajicek Academy leren Krajicek Scholarshippers:
•

•

om een rolmodel in de buurt te zijn waarbij zij zich verplaatsen in de jeugd door naar
hen te luisteren en gespreksvaardigheden op te doen. Zij leren hun eigen
Scholarshipverhaal te vertellen om zodoende verbindingen in de buurt te leggen met
ouders, met buurtbewoners en met andere (sociale) partijen in de buurt
zelfstandig sport- en beweegactiviteiten te organiseren, deel te nemen aan landelijke
Krajicek sportevents met een eigen team en lokaal een (sport)event te organiseren

Onze ambitie is dat iedere Krajicek Scholarshipper deze sociale en sportieve
vaardigheden enerzijds inzet om de activiteiten op en rondom de Playgrounds optimaal
te organiseren en anderzijds om zichzelf op een duurzame maatschappelijke manier
verder te ontwikkelen.
Per studiejaar dienen Krajicek Scholarshippers ten minste 100 uur te besteden aan
activiteiten voor de Krajicek Foundation. Met onze nieuwe aanpak zal 20 uur daarvan
gereserveerd worden voor de Krajicek Academy.
Gemiddeld is een Scholarshipper drie jaar verbonden aan de Krajicek Foundation.
De samenwerking stopt veelal na het volbrengen van de studie. Er zijn ook Scholarshippers die een vervolgstudie doen en zodoende langer verbonden blijven. Echter, het
merendeel is voor een periode van drie jaar aan ons verbonden en daarom bieden we
initieel een curriculum voor drie jaar aan.
Bij de aanvang van het studiejaar 2020/21 zijn wij gestart met het eerste jaar van de
Krajicek Academy.
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Tweede jaar Krajicek Academy:
Zelfstandig activiteiten organiseren en deelname Krajicek sportevent
In het tweede jaar staat het zelfstandig organiseren van activiteiten op de Playground
centraal. Daarnaast willen wij dat zij een eigen team begeleiden tijdens een landelijk
Krajicek sportevent zoals bijvoorbeeld de Krajicek Tennis Tour. Hierbij is de promotie van
de eigen activiteiten op de Playground en het opzetten van een netwerk in de buurt een
belangrijk onderdeel.

Introductie
Krajicek Foundation
Assisteren activiteiten
Rolmodel

Zelfstandig
organiseren van
activiteiten
Deelname met eigen
team aan landelijk
Krajicek sportevent

Verbindingen in de
buurt maken
Buurtbetrokkenheid
Organiseren van
lokaal (sport)event

Schematische weergave Krajicek Academy

Eerste jaar Krajicek Academy:
De basis van het werk op de Playground
Eerstejaars Scholarshippers richten zich op de basis. Hierbij leren zij de organisatie
kennen, hoe de systemen werken, wat hun rol op de Playground is en hoe zij zichzelf in
de buurt kunnen presenteren.
Naast deze basismodule wordt er ook gekeken naar de bestaande kennis en
vaardigheden van de Scholarshipper om beweegactiviteiten te kunnen organiseren.
Veelal beginnen zij in een assisterende rol waarbij zij de buurtsportcoach/sportleider
ondersteunen in de verschillende activiteiten. Het praktijkgedeelte in het eerste jaar is
daar ook op gericht.
Met de zelfscan maken wij met elke Scholarshipper een goede analyse waar de
vaardigheden, interesses en kennis, onder andere op het vlak van pedagogiek, sociale
vaardigheden en verbindende talenten. Naar aanleiding hiervan ontwikkelen we gericht
modules die aansluiten bij het persoonlijk ontwikkelplan (POP) van de Scholarshipper.
Zelfreflectie is hierbij een belangrijke competentie.

Daarnaast zullen tweedejaars Scholarshippers verschillende gesprekstechnieken leren
en hoe zij zich kunnen verplaatsen in de kinderen. Ook gaan we verder met de modules
op maat in het kader van de POP’s. Dit zouden workshops over inclusie kunnen zijn (hoe
zorg ik ervoor dat alle kinderen zich welkom en gestimuleerd voelen om te bewegen),
groepsdynamiek, EHBSO of beweegvaardigheden.
Derde jaar Krajicek Academy:
Verbindingen leggen in de buurt en organiseren van een lokaal (sport)event
Het derde jaar staat in het teken van het maken van verbindingen in de buurt met
belangrijke stakeholders zoals de school, het buurthuis, lokale ondernemers en andere
lokale welzijnsorganisaties die zich op de jeugd richten.
Krajicek Scholarshippers leren gebruik te maken van hun eigen verhaal waarom zij
kinderen in de buurt helpen. Dit helpt hen om ouders, scholen en andere partijen te
enthousiasmeren. Vervolgens is het belangrijk dat deze verbindingen verder worden
versterkt. Derdejaars Scholarshippers zullen daarom zelf een lokaal (sport)event
organiseren voor hun buurt. Dit is tevens een mooie eindopdracht om de Krajicek
Academy mee af te ronden: van enthousiaste jongere naar rolmodel en verbinder in
de buurt.
Ook zuller en in dit jaar diverse modules zijn waaraan de Scholarshippers kunnen
deelnemen in het kader van de POP’s. Het derde -en voor velen het laatste jaar- zal
worden afgesloten met een evaluatie van de geleerde competenties en hoe zij deze
vaardigheden na de Krajicek Academy blijvend kunnen inzetten voor een duurzame
maatschappelijke bijdrage.
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Om de kwaliteit en effectiviteit van de Krajicek Academy te borgen:
•
•
•
•
•
•

Werven wij Krajicek Scholarshippers middels een structurele scouting- en selectieprocedure
Ontwikkelen we een driejarig curriculum waarin Krajicek Scholarshippers competenties ontwikkelen op het gebied van organiseren, leidinggeven en buurtbetrokkenheid
Besteed iedere Scholarshipper 20% van de verplichte uren aan de modules in de
Krajicek Academy
Motiveren we hogerejaars Scholarshippers om zelf modules in de Krajicek Academy
te (gaan) verzorgen
Werken we samen met erkende opleiders, instituten en (sport)bonden om zodoende
de kwaliteit van workshops en clinics te borgen
Maken we de doelen van de Krajicek Academy meetbaar om deze te kunnen
evalueren en de mogelijkheid te onderzoeken om de maatschappelijke ontwikkeling
van Scholarshippers na de Academy te kunnen blijven volgen

Krajicek Scholarshippers in het vierde jaar en daarna
Zoals eerder aangegeven, is het merendeel van de Krajicek Scholarshippers voor een
periode van drie jaar aan de Krajicek Foundation verbonden en ontwikkelen we in eerste
aanleg de Academy voor drie jaar.
We willen wel alvast meenemen hoe we vanaf het vierde jaar Krajicek Scholarshippers
blijvend kunnen ondersteunen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een training te
ontwikkelen die gericht is op het coachen van nieuwe Scholarshippers, zowel in de eigen
buurt als daarbuiten (peer-to-peernetwerk). Ook zouden zij ingezet kunnen worden als
trainer in één van de modules van de Krajicek Academy.
Doorontwikkelen methodiek
In het onderzoek van professor Paul Verweel (Universiteit van Utrecht, 2018) wordt de
Krajicek methodiek en de inzet van Krajicek Scholarshippers ‘goud voor de wijk’
genoemd. Het is onze ambitie om deze methodiek verder te ontwikkelen en te
documenteren, zodat we gereed zijn voor de gewenste toekomstige groei van het
Krajicek Scholarshipprogramma. Een belangrijke pijler daarin is het meetbaar maken
van de effecten van de Krajicek Academy op de ontwikkeling van Scholarshippers
zelf en wat het doet met kinderen op en rondom onze Playgrounds. Nader
onderzoek en verdere digitalisering (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een app
voor Scholarshippers) kunnen hierbij helpen.
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Samenwerking met Nationale Jeugdraad (NJR)
In samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR) kunnen Krajicek Scholarshippers via
de Krajicek Foundation een tegemoetkoming van maximaal €1.000,- ontvangen voor de
organisatie van lokale (sport)events op en rondom de Playground.
Via de Krajicek Foundation dient de Scholarshipper het idee in bij de NJR.
Na beoordeling en toelichting van het plan, wordt het budget al dan niet toegekend.
Het organiseren van lokale (sport)events willen wij een meer prominente plek geven in
het ontwikkelmodel van de Krajicek Academy.
Elke Scholarshipper wordt in het derde jaar verplicht om lokaal een eigen (sport)event
te organiseren. Hierdoor wordt er aan competenties zoals organiseren, contacten
leggen, verbindingen maken, netwerken en promotie maken gewerkt. Daarnaast
dragen deze events bij aan het versterken van de buurtbetrokkenheid en het vergroten
van de bekendheid van het werk van de Krajicek Foundation.
De NJR heeft een aantal opleidingsprogramma’s ontwikkeld die mogelijkerwijs toevoegd
zouden kunnen worden aan de modules van de Krajicek Academy.
Samenwerking met onderwijsinstellingen
De Krajicek Foundation beschikt momenteel over een gecertificeerd keuzevak (ROC,
niveau 3) over hoe je als sportleider kunt werken op een Krajicek Playground. Deze
informatie nemen we ook op in de eerstejaars modules van de Krajicek Academy.
Daarnaast verricht het VUmc een onderzoekproject waarin twee trainingsvormen
getoetst waarbij Scholarshippers leren hoe zij kinderen meer kunnen laten bewegen
tijdens activiteiten. Bij positieve resultaten kan dit ook als module aan de Krajicek
Academy worden toegevoegd.
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IMPACTVERHALEN KRAJICEK SCHOLARSHIPPERS
SPORT IS ZOVEEL MEER DAN EEN BALLETJE TRAPPEN
Interview met Julie Klaasse, Krajicek Scholarshipper in Schiedam
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/julie-klaasse/
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Krajicek Playgrounds
De Krajicek Foundation heeft momenteel 126 Krajicek Playgrounds verspreid over 42
gemeenten in Nederland.

KINDEREN VERTROUWEN MIJ EN VERTELLEN DINGEN WAAR ZE MEE ZITTEN
Interview met Ikram Bouaissa, Krajicek Scholarshipper in Arnhem
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/ikram-bouaissa/
OP DE PLAYGROUND WORDEN MIJN MEIDEN VOLWASSEN
Interview met Fouzia Hazat, Krajicek Scholarshipper in Ede
https://jaarverslag.krajicek.nl/2019/interviews/fouzia-hazzat/
INEENS HAD IK EEN DOEL. NIET ALLEEN VOOR MIJZELF, OOK VOOR DE REST
Interview met Betül Günay, Krajicek Scholarshipper Eindhoven
Jaarverslag 2017 - pagina 36-39
https://krajicek.nl/over-ons/contact/jaarverslagen/
AL DAT SPORTEN HEEFT ME GELEERD OM SAMEN TE WERKEN
Interview met Souhalia Agarmaoine, Krajicek Scholarshipper in Harderwijk
Jaarverslag 2016 - pagina 52-55
https://krajicek.nl/over-ons/contact/jaarverslagen/
In samenwerking met de Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland hebben we onlangs
een serie portretten laten maken om buurtsportcoaches en jongerenwerkers voor het
voetlicht te brengen. Ook in deze interviews komt de impact van Krajicek Scholarshippers
en Playgrounds aan bod.
HELDEN UIT DE SCHILDERSWIJK
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/schilderswijk/
ALS ALLES WEGVALT, ZIE JE HOE BELANGRIJK VERBINDING IS
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/utrecht/
SAMENWERKINGEN EN ROLMODELLEN ZIJN BELANGRIJK. OOK IN WAGENINGEN
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/wageningen/
JONGERENAANBOD HOUDT DE BOEL BIJ ELKAAR
https://krajicek.nl/over-ons/nieuws/enschede/

Alkmaar (1) | Almelo (1) | Almere (1) | Amersfoort (1) | Amsterdam (9) | Arnhem (7)
Bergen op Zoom (2) | Breda (1) | Coevorden (1) | Cuijk (1) | Delft (5) | Den Bosch (3)
Den Haag (16) | Dordrecht (1) | Drachten (1) | Ede (3) | Eindhoven (1) | Emmen (1)
Enschede (4) | Groningen (2) | Haarlem (4) | Harderwijk (2) | Heerenveen (1)
Hoogeveen (1) | Krommenie (1) | Nijmegen (1) |Leeuwarden (2) | Leiden (1)
Leidschendam-Voorburg (2) | Ridderkerk (1) | Roosendaal (2) | Rotterdam (17)
Schiedam (3) | Sittard (1) | Tilburg (4) | Utrecht (7) | Veghel (1) | Velp (1) | Vlissingen (1)
Wageningen (1) | Zaandam (2) | Zaanstad (1) | Zoetermeer (4)
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