
Sportpas.nl is hét verzamelpunt voor sport, onderwijs, bewegen en cultuur in de 
gemeente. Sportpas brengt vraag en aanbod bij elkaar. Sportverenigingen bieden 
sportcursussen aan, kinderen schrijven zich in. De buurtsportcoach coördineert 
vraag en aanbod via de site. De informatie is daarmee altijd actueel.

www.sportpas.nl



Sportscan maakt de site voor elke gemeente op maat. De buurtsportcoach 
presenteert alle gemeentelijke kennismakingscursussen, gemeentelijke instuiven, 
lessen van combinatiefunctionarissen, schoolsporttoernooien, cultuuractiviteiten en 
bondsclinics overzichtelijk op sportpas.nl en informeert de doelgroep. Verenigingen  
beheren hun eigen sportaanbod. Deelnemers  en scholen schrijven zich in via sport-
pas.nl. Vervolgens verloopt alle communicatie via de site. De buurtsportcoach stuurt 
vraag en aanbod via de site. Duidelijker en eenvoudiger kan het niet.

Tegelijkertijd worden kinderen door middel van flyers en boekjes regelmatig geïnfor-
meerd over het aanbod. Kinderen geven zich via sportpas.nl op voor activiteiten en 
worden samen met hun ouders per e-mail op de hoogte gehouden. Samenwerking 
met het onderwijs is essentieel. Ook leerkrachten loggen in om deelname van hun 
leerlingen te volgen en teams in te schrijven voor schoolsporttoernooien.

Met Sportpas.nl krijgt u dé tool in handen om samenwerking tussen verenigingen en 
scholen eenvoudig te stroomlijnen. Eindelijk een praktische site die je als buurtsport-
coach echt helpt!

Uniek op sportpas.nl is de uitgebreide omschrijving van meer dan 100 sporten in beeld 
en woord. Het helpt kinderen een sport te kiezen die bij ze past! 

Kinderen maken een profiel aan
en nodigen vrienden uit om mee 
te doen aan een activiteit

hoe werkt sportpas.nl?

Sportpas.nl kan eenvoudig 
worden gecombineerd met 

individuele sportpassen.



Sterke punten van sportpas.nl
 kinderen leren eenvoudig nieuwe sporten kennen
 nu ervaren voorkomt dat kinderen later afhaken
 gemakkelijk in gebruik
 altijd actueel aanbod en groot bereik
 een persoonlijke sportpas motiveert enorm
 de gemeente kan het beheer van de site ook uitbesteden
 vriendjes en vriendinnetjes nodigen elkaar uit om mee te doen
 eenvoudige communicatie tussen gemeente, aanbieder en deelnemers.
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Sportpas.nl is een initiatief van Sportscan uit Zwolle. Sportscan is een ervaren 
onderzoeks- en adviesbureau in de sport en heeft 15 jaar ervaring met Sport  
Oriëntatie en Keuze (SOK) projecten. Dit jaar proberen we samen met zeker 
50 gemeenten kinderen te helpen met het vinden van een sport die bij ze past. 
Voor dit doel heeft Sportscan de website sportpas.nl ontwikkeld. 

De site dient ter ondersteuning van gemeentelijke projecten waar kinderen 
kennismaken met sport, cultuur en andere activiteiten. Samen met gemeenten 
brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Boarnsterhim, 
Harderwijk, Harlingen, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Súdwest-Fryslân, Voorschoten, Waalwijk en Weststellingwerf werken al met sportpas.

Meer weten over Sportpas? 
Kijk eens op www.sportpas.nl en type een plaatsnaam van één van de deelnemende 
gemeenten in.   

Sportscan BV
Popovstraat 56
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wie zijn wij?


