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Stappenplan organisatie schoolvoetbaltoernooi
Het stappenplan hieronder beschrijft enkele praktische tips om te komen tot 
een laagdrempelig verenigingsaanbod voor verenigingen die graag een 
schoolvoetbaltoernooi willen organiseren.

Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. 
Aan de lokale voorrondes doen jaarlijks zo’n 240.000 basisschoolleerlingen 
mee. Via regio- en districtsfinales werken de teams toe naar de landelijke 
finale in Zeist. Plezier en samenwerken, dat staat bij het Schoolvoetbal voorop.  
 
De kinderen vinden het een eer om voor hun school uit te komen. Bij veel 
scholen is het een traditie: elk voorjaar doen zij mee aan het lokale  
schoolvoetbaltoernooi. 
 
Een paar weken per jaar is voetbal hét onderwerp van gesprek onder de 
leerlingen. Als vereniging kun je hier op inspelen door op te treden als  
gastheer en/of organisator van het toernooi. Op die manier kun je veel  
kinderen – en hun ouders – laten kennismaken met de voetbalsport én de 
vereniging. Schoolvoetbal is voor iedereen. Kinderen uit groep 5 t/m 8 van de 
basisschool kunnen meedoen. 
 
Voetbalervaring is niet nodig; alle jongens en meisjes kunnen zich opgeven. 
Niet alleen de deelnemers kijken ieder jaar uit naar het toernooi. Dat geldt ook 
voor alle supporters van het schoolteam, zoals klasgenoten, leerkrachten, 
ouders, broertjes en zusjes.

KNVB SchoolVoetBal 
Biedt KaNSeN Voor  
VereNigiNgeN



Sta stil bij de behoefte  
binnen de verenigingen

Ga na of er binnen de vereniging behoefte is aan 
dit aanbod, speciaal gericht op kinderen van de 
basisscholen. Overleg hierover met bijvoorbeeld 
bestuurders, trainers, jeugdcoördinatoren, vrijwil-
ligers en ouders. Nadat het draagvlak in de 
vereniging is gepeild, start je met het nadenken 
over de uitvoering en de ontwikkeling van de 
activiteiten. Wie kan het initiatief nemen?

Stel een schoolvoetbal
commissie samen

Het opzetten van nieuwe activiteiten in een 
voetbalvereniging is lang niet altijd eenvoudig. 
Daarom is het belangrijk om betrokken vrijwil-
ligers te vinden die het initiatief willen nemen en 
andere leden kunnen enthousiasmeren. Sommige 
verenigingen hebben al een jeugdcommissie die 
zich bezighoudt met activiteiten voor jeugd. Een 
dergelijke commissie is zeer geschikt om ook de 
introductie van nieuw aanbod op te pakken. Als 
een club nog geen jeugdcommissie heeft, of als er 
binnen die commissie geen behoefte is, kan de 
vereniging een nieuwe werkgroep schoolvoetbal 
samenstellen.

denk na over de  
organisatie en de opzet  

van het toernooi

De organisatie van het toernooi kan per vereniging 
en gemeente verschillen. Onder meer de beschik-
baarheid van velden, kleedkamers, materialen en 
aantal inschrijvingen spelen hierin een rol. Dit 
geldt ook voor de voorkeuren van de deelnemende 
scholen. Ga eens in gesprek met bevriende 
omliggende gemeenten. Wat is hun ervaring en 
hoe hebben zij invulling gegeven aan de organisa-
tie? En wat is de opzet en periode van hun toer-
nooi? Wat zijn hierin de successen en de struikel-
blokken?

VoorBeeldeN van kader wat nodig is op de  
toernooidag zelf vind je op: knvb.nl/schoolvoetbal.
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Voer lokale promotie

Na het bepalen van het precieze schoolvoetbal-
aanbod, kan de vereniging communiceren richting 
de doelgroep. Denk hierbij aan scholen, 
jeugdleden, ouders van voetballende kinderen, 
studenten van sportopleidingen en sponsoren. Een 
aantal mogelijkheden:
•	Benader alle basisscholen uit de gemeente met 

een nieuwsbrief.
•	Zorg voor lokale PR in het clubblad, lokale 

-huis-aan-huisbladen, en de eigen website.
•	Stuur een persbericht naar regionale media.

Mogelijk zijn er kosten verbonden aan een 
promotieactiviteit. Denk hierbij aan de opmaak en 
het drukwerk van promotiemateriaal. Door 
gebruik te maken van leden en/of sponsoren kun 
je deze kosten mogelijk beperken.

organiseer een  
informati ebijeenkomst

Om de scholen en betrokkenen te informeren, is 
het raadzaam om een informatiebijeenkomst te 
houden voor geïnteresseerden. De speciale 
commissie, zoals genoemd bij stap twee, neemt 
het initiatief voor deze bijeenkomst. Het is 
belangrijk om hierna direct over te gaan tot het 
daadwerkelijk organiseren van het schoolvoetbal. 
Belangrijk is de datum van de bijeenkomst te 
communiceren tijdens de promotieactiviteiten 
(stap 4).

Start met de organisatie 
van het schoolvoetbal

Begin met een inschrijfperiode voor deelnemende 
basisscholen. Stuur de basisscholen een 
bevestiging na de inschrijftermijn, met daarin het 
aanvangstijdstip, verzamelplaats en eindtijdstip. 
Bespreek met de schoolvoetbalcommissie wie 
welke taak uitvoert. Gebruik voor de uitvoering van 
het toernooi de handige downloadbare 
documenten van www.knvb.nl/schoolvoetbal
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Blijvende 
herinnering

“Wij organiseren al vele jaren het schoolvoetbal. 

Alle scholen uit de gemeente Haarlemmermeer 

kunnen meedoen. Schoolvoetballen doe je met je hele 

klas; niet alleen de jongens, maar ook de meisjes! Want 

meidenvoetbal is echt heel stoer. Meiden kunnen laten zien dat 

ze beter zijn dan de jongens. De beleving en het plezier van 
het schoolvoetbal blijft voor altijd in de herinnering van 

de kinderen. En daar doe je het voor.”
 

harry van Straalen
coördinator schoolvoetbal in de 

gemeente Haarlemmermeer

Wat zijn de 
voordelen?

> Extra lokaal sportaanbod, waardoor meer  

kinderen in beweging komen.

> Plezier voor alle deelnemers en supporters.

>Kinderen laten kennismaken met voetbal en de vereniging.

> Werven van nieuwe leden.

> Meer vrijwilligers (o.a. ouders) betrekken bij de vereniging.

> Leuk extra aanbod voor de eigen jeugdleden.

> Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en zichtbaarheid 

van de vereniging in de wijk.

> Specifieke programma’s voor het werven van meisjes.
> Goed te combineren met School & Voetbal.



de ondersteuning
De ondersteuning door de KNVB bestaat onder meer uit:
•	Begeleiden bij opzet en organisatie van een lokaal 

schoolvoetbaltoernooi.
•	Verstrekken van standaard documenten, zoals draaiboeken en
•	wedstrijdschema’s.
•	Helpen bij ontwikkelen van communicatie en 

wervingsmaterialen.
•	Ondersteuning bieden om de doorstroming van deelnemende 

kinderen naar de voetbalvereniging te stimuleren.

het aanbod
Schoolvoetbaltoernooien
De KNVB ondersteunt de jaarlijks terugkerende 
schoolvoetbaltoernooien. Deze vinden plaats door het hele land, 
grotendeels in het voorjaar. Zowel jongens als meisjes doen 
hieraan mee. Na de lokale voorrondes en regio- en 
districtsfinales blijven de beste schoolteams over. Die strijden in 
Zeist om het Nederlands Kampioenschap Schoolvoetbal. De 
voorrondes worden georganiseerd op lokaal niveau. Bijvoorbeeld 
door een vereniging, de gemeente of het plaatselijke 
sportservicebureau. De vereniging kan hierbij een rol spelen; als 
organisator, initiatiefnemer of gastheer van het toernooi. Het is 
ook mogelijk om één of meer trainingen te verzorgen voor de 
deelnemende teams. Zo bezorg je, samen met andere lokale 
partners, de basisschoolleerlingen een onvergetelijke tijd. Een 
periode die wellicht uitmondt in een lidmaatschap bij de 
vereniging.

Meer weten?
Kijk op knvb.nl/schoolvoetbal of neem contact 

op met een KNVB-medewerker in jouw district.


