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Ondertekening 
convenant AKT met 
partners – formele 
startmoment

Start AKT Naschoolse 
lessen op 3 locaties (180 
plekken) in samenwerking 
met Almeerse Scholen 
Groep (ASG)

Eerste 21 trainers, 
coaches en vakleer-
krachten ronden 
opleiding ASM af

Eerste AKT Sportdagen 
in samenwerking met 
ASG, MBO College Poort 
en De Schoor

ASM, 2Basics 
en AKT tekenen 
overeenkomst 
MQScan

Vaststelling sportnota 
‘Almere, sportief in 
beweging’, met daarin 
opgenomen het AKT Start AKT Naschoolse 

lessen eerste Prisma-
locatie, Prisma sluit aan 
bij de coördinatie groep

Eerste TeamNL 
Talentdag in 

samenwerking 
met NOC*NSF

Opening 
AKT-ruimtes 
Almere Poort

Start gezamenlijke 
training RTC’s tria-

thlon en windsurfen 
in de AKT-ruimtes

Samenwerkings-
overeenkomst AKT 
en MBO College 
Almere Poort, 
Sport & Bewegen

100e cursist rondt de 
opleiding ASM af

Ondertekening AKT 
Partnership met de eerste 
9 sportverenigingen

Eerste groep docenten rondt 
opleiding Talent2Move af

Eerste editie AKT 
Sportexperience

Opening Skills Garden 
Almere Haven

AKT Naschoolse lessen 
ook in Nobelhorst. 
Totaal nu 1.100 plekken 
op 11 locaties.

André Kemper, 
Tim Tier-van Lit en 
Martijn Postuma

“Het AKT is een aanpak 
die wordt gezien”

Vijf jaar geleden is het convenant ‘Almere Kenniscentrum Talent’ (AKT) ondertekend. De provincie had 
subsidie verstrekt vanuit het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). De oorspronkelijke in-
steek was een programma met bijbehorende faciliteiten op te zetten die waren gericht op talentherken-
ning. Al snel werd dit omgezet naar talentontwikkeling. De centrale uitdaging: hoe krijg je de Almeer-
ders meer aan het bewegen en hoe krijg je ze beter aan het bewegen op alle niveaus? 

Het projectteam AKT van de afdeling Onderwijs, Sport & Cultuur van de gemeente 
Almere bestaat uit drie personen: projectleider Martijn Postuma (tot maart 2020), 
projectadviseur André Kemper en de eind 2019 aangetrokken projectadviseur Tim 
Tier – van Lit. Postuma begon vijf jaar geleden met Mirjam Gosen. Samen met 
beleidsadviseur Sport Rogier Koreman, die in 2019 afscheid nam, zorgde hij dat 
de visie op talentontwikkeling ook in de huidige Sportnota landde. Postuma: “Toen 
we begonnen was talentontwikkeling voor alle partijen die we spraken een mooi 
verbindend element. Het ASM-model werd de rode draad van ons project.”

  Almere Kenniscentrum Talent 2015-2020
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GROEI
Het naschoolse sport- en beweegprogramma was het eer-
ste project van het AKT. Postuma: “Daarna hebben we op alle 
niveaus projecten en pilots opgezet, met als één van de eye-
catchers de opening van de AKT-ruimtes in Almere Poort in 
2017. De pilots zijn uitgegroeid tot een vast onderdeel van ons 
programma. Zo organiseren we nu bijvoorbeeld de naschool-
se lessen voor 1.100 kinderen op totaal 11 locaties.” 
Het provinciale project eindigde na tweeëneenhalf jaar, op 31 
augustus 2017. Projectleider Mirjam Gosen vertrok. 
Postuma: “André begon de dag erna. Mirjam leidde het pro-
ject, ik heb haar geholpen om de ambitie te vertalen naar de 
Almeerse situatie.” Zelf komt hij uit het sportmanagement, 
“maar het is prettig dat je ook een slag kunt maken op de 
inhoud, uit het vak zelf.”
Kemper was voorheen werkzaam bij de Almeerse Scholen 
Groep (ASG) en zat vanuit zijn functie in de coördinatiegroep 
van de AKT Naschoolse lessen. Hij maakte vervolgens de 
overstap naar het AKT: “Ze zochten iemand uit de sportwe-
reld die de taal sprak van het bewegingsonderwijs.” 
In oktober 2015 begon de eerste opleiding voor docenten en 
coaches. Steeds meer mensen gingen de ASM-training vol-
gen. De vraag naar informatie en ondersteuning van het AKT 
nam toe. Na vijf jaar werd het zo druk dat ze Tier – van Lit er-
bij vroegen. Kemper: “De ontwikkeling van het AKT gaat snel: 
steeds meer partijen en verenigingen kloppen bij ons aan en 
tonen interesse. Vandaar dat we extra hulp nodig hadden. Zo 
kwam Tim erbij.”
Tier – van Lit heeft net als Kemper een ALO-achtergrond. Hij 
werkte als combinatiefunctionaris bij De Schoor en als gym-
leerkracht in Almere voor hij bij het AKT kwam. “Ik heb op 
diverse scholen in Almere gewerkt en was veel met vereni-
gingen in contact. Onder meer voor de AKT Sportdagen, de 
AKT Sportexperience en het MBO College in Poort.”

BOOST
Het team krijgt dit schooljaar ook ondersteuning van een 
stagiair van de opleiding Sportkunde van Hogeschool Win-
desheim, die onderzoekt hoe het AKT de naschoolse lessen 
een vervolg in het voortgezet onderwijs kan geven. Kemper: 
“Afhankelijk van de wensen van deze scholen kunnen we ko-
mende jaren het voortgezet onderwijs een boost geven. 
En we willen dat als mensen de naam AKT horen, ze de link 
met bewegen leggen. Ook de sportprofessionals willen we 
aan het denken zetten over hun oefenstof en de kwaliteit in 
bewegen.” Postuma vult aan: “We hebben al meer dan 500 
sportprofessionals bereikt door onze presentaties en rond-
leidingen bij de AKT accommodaties. We hoeven mensen niet 
het hele AKT-verhaal te vertellen, als ze maar in aanraking 
komen met delen ervan, overal in de stad. Ik was positief ver-
rast over hoeveel mensen de Skills Garden in het Stadswerf-
park in Almere Haven kennen. 1.100 kinderen nemen deel 
aan het naschoolse programma: hun ouders, broertjes, zus-
jes en vriendjes kennen het AKT daardoor ook.”

AMBITIES
Waar willen de heren na dit vijfjarig jubileum aan gaan wer-
ken? Tier – van Lit: “We willen de AKT-vlek nog groter maken 
in de stad en leidend worden op het gebied van bewegen, niet 
alleen voor de topsport. Op naar nog mooier en groter! 

En aan de slag met nieuwe punten, zoals de zorg, die bijvoor-
beeld kan aansluiten bij de KidsXtra-lessen. Het is een maat-
schappelijk belang voor de stad.” Kemper vult aan: “Een deel 
van de Almeerse kinderen heeft meer moeite met bewegen 
dan gemiddeld en komt in een zorgtraject. We hebben nog 
niet zo veel contact met dat speelveld, zoals fysiotherapeu-
ten. We zoeken hier nog meer verbinding, ook met zorginstel-
lingen zoals revalidatiecentra, om het belang voor veelzijdi-
gere oefeningen nog breder bekend te maken.”

Kemper: “Terugkijkend is het heel erg snel gegaan. Alles 
was vijf jaar geleden nieuw. Nu hebben we de gelegenheid 
om meer de diepte in te gaan. We hebben het nu goed voor 
elkaar en zijn op zoek naar nieuwe verbindingen, zoals het 
kwalitatief inrichten van scholen. Bijvoorbeeld de trappen 
aantrekkelijker maken, zodat je ongemerkt bewegen stimu-
leert. Elk Almeers kind wil je in beweging krijgen. Kinderen 
hebben er recht op om meer te bewegen, maar dan moeten 
ze wel weten dat de mogelijkheden er zijn.  We willen onze vi-
sie laten landen in de  topsport, breedtesport en zorg ineen.” 

TOTAALAANPAK VOOR TALENTONTWIKKELING
Postuma: “In vijf jaar tijd hebben we aan elementen van de 
huidige piramide van het AKT kunnen bouwen. Die bestaat uit 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de sportvereni-
gingen, de Regionale Trainingscentra en de sportaccommo-
daties. We hebben nu een totaalaanpak voor talentontwikke-
ling. Het is een aanpak die wordt gezien, ook in de rest van 
het land. Als we aansprekend willen blijven, zullen we moe-
ten blijven groeien en vernieuwen.” 
Hij ziet dat breed: “We willen doorontwikkeling in het voort-
gezet onderwijs, een link naar de zorg en de ASM-visie op 
meer plekken laten landen, bijvoorbeeld in de nieuwe cam-
pus in Nobelhorst. Daar is ruimte voor primair en voortgezet 
onderwijs, een sporthal en een Skills Garden. Ook in de zorg 
is nog een slag te maken met de manier waarop je traint. 
We staan aan de vooravond van een andere kijk op sporten 
en bewegen. Ik vind het mooi om te zien dat we daarmee in 
Almere vooroplopen. Zo wordt ook de vijver van sporttalenten 
groter. Hoe meer mensen sporten en bewegen, hoe groter 
de top. Bewegend leren als verbindend element, dat is wat 
we willen.” 

ATHLETIC SKILLS MODEL
Een andere manier van denken over bewegen, dat 
is het Athletic Skills Model (ASM). Het is een be-
staand, bewezen model dat op maat is gemaakt 
voor Almere. Met ruimte voor de ontwikkeling 
van iedere inwoner. Het doel is een langer actief 
leven door structureel en veelzijdig bewegen. Het 
ASM-programma is wetenschappelijk onder-
bouwd; spel en plezier zijn 
gekoppeld aan bewegingen 
die gezondheid, welzijn en 
prestatie bevorderen. Meer 
informatie: 
athleticskillsmodel.nl
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