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Gemeente Haarlem en hogeschool Inholland/ opleiding Sport & Bewegen 
werken al geruime tijd samen op het gebied van stage, afstudeeropdrachten, 
evenementen en inhoudelijke advisering m.b.t. deze opleiding. Het is 
tevens de bedoeling deze samenwerking uit te breiden met als doel 
inhoudelijke versterking van de opleiding en vergroting van de aansluiting 
van genoemde opleiding bij de arbeidsmakrt. Om deze samenwerking te 
formaliseren wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 
Haarlem en genoemde opleiding van Inholland afgesloten. 
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Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met Sport en Bewegen Inholland  
Reg. Nummer: 2013/436020 
 
1. Inleiding 
Gemeente Haarlem en Hogeschool Inholland, Opleiding Sport & Bewegen werken 
al geruime tijd samen op het gebied van stage, afstuderen en evenementen. Ook is 
er sprake van inhoudelijke samenwerking op het terrein van opleiding. Het is de 
bedoeling om deze samenwerking uit te breiden om de opleiding inhoudelijk te 
versterken en de aansluiting van de opleiding bij de arbeidsmarkt te vergroten.  
Om deze samenwerking te formaliseren wordt een samenwerkingsovereenkomst 
tussen gemeente Haarlem en Hogeschool Inholland, opleiding Sport & Bewegen 
afgesloten.   
 
Het college is bevoegd dit besluit te nemen, zoals opgenomen in het protocol 
actieve informatieplicht artikel 4. De raad wordt in kennis gesteld. 
 
 
2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst met InHolland, opleiding 
Sport & Bewegen vast. 

2. Het college mandateert de portefeuillehouder Sport om de 
samenwerkingsovereenkomst namens de Gemeente Haarlem te 
ondertekenen. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving. 
5. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

 
3. Beoogd resultaat 
Het realiseren van een goede startpositie voor jongeren op de arbeidsmarkt. Door 
aansluiting van de opleiding Sport & Bewegen van InHolland op die arbeidsmarkt 
worden de kansen voor jongeren vergroot.   
 
4. Argumenten 
Samenwerking biedt kansen 
De samenwerking met Hogeschool Inholland biedt Gemeente Haarlem een kans om 
op het terrein van genoemde opleiding studenten de mogelijkheid te bieden om 
ervaring op te doen via stageplekken en/of de inhoudelijke samenwerking bij 
evenementen en projecten m.b.t. sportstimulering, aangepast bewegen en het 
bevorderen van een gezonde leefstijl bij verschillende doelgroepen.  
Tegelijkertijd wordt de eigen kennis en deskundigheid van de Gemeente Haarlem 
ingezet voor een goed kwalitatief opleidingsprogramma met aansluiting op de 
arbeidsmarkt.  
 
Hiernaast geeft deze samenwerking, als het gaat om het bieden van stageplaatsen , 
de gemeente Haarlem de kans om haar stagebeleid te realiseren, waaronder het 
opdoen van praktijkervaring in relatie tot maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de overheid als een van de grootste werkgevers en het benutten van extra 
capaciteit om ingezet beleid te kunnen realiseren. 
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Een samenwerkingsovereenkomst geeft structuur aan de samenwerking  
Er is geruime tijd sprake van een ‘informele’ samenwerking met de opleiding Sport 
& Bewegen van de Hogeschool Inholland. Door de samenwerking met de opleiding 
Sport & Bewegen van Inholland te formaliseren worden de doelen en werkwijze in 
een samenwerkingsovereenkomst voor betrokken partners vastgelegd. 
 
De samenwerking past in het ingezet beleid 
De samenwerking past in het ingezet beleid en sluit aan bij de programma’s 3 en 4  
van de gemeentelijke begroting.   
Samenwerking tussen Inholland en de gemeente  vindt plaats in het kader van de 
Agenda voor de sport 2011-2014, de advisering over de inrichting van de 
inhoudelijke onderwijsprogramma’s,  en de aansluiting van de opleiding op de 
arbeidsmarkt. Ook heeft één gemeentelijke afdeling op regelmatige basis stagiaires 
van Inholland  om werkervaring op het sportgebied op te doen. Hiernaast  is sprake 
van samenwerking  in het kader van de uitvoering van het project “Jongeren op 
Gezond Gewicht (JOGG). Hiernaast worden gastcolleges verzorgd. 
 
5. Kanttekeningen 
Geen. 
 
6. Uitvoering 
In het derde kwartaal 2013 wordt de samenwerkingsovereenkomst door betrokken 
partijen ondertekend. Op grond van een jaarplan wordt de samenwerking tussen 
Gemeente Haarlem en Hoge School InHolland, Opleiding Sport & Bewegen 
gerealiseerd.   
 
7. Bijlagen 
- Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Haarlem  - InHolland, opleiding Sport & 
Bewegen 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 
De Stichting Hoger Onderwijs Nederland, gevestigd te Den Haag, h.o.d.n. Hogeschool 
Inholland, Domein Gezondheid, Sport en Welzijn, opleiding Sport & Bewegen, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A. Hegeman, clustermanager 
Paramedisch & Sport, hierna te noemen “Inholland”, 
 
en 
 
Gemeente Haarlem <invullen statutaire naam>, gevestigd te Haarlem, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door <nog invullen naam en functie>, hierna te noemen 
“Gemeente Haarlem”, 
 
 
Hierna gezamenlijk ook te noemen “Partijen,” 
 
in aanmerking genomen dat: 
 De Gemeente Haarlem uit verschillende hoofdafdelingen bestaat waar kennis over 

het bevorderen van een gezonde leefstijl bij mensen met een beperking en bij 
werknemers van toegevoegde waarde kan zijn. 

 De Gemeente Haarlem onder de hoofdafdeling Stadszaken meer afdelingen heeft  
die beleid op het terrein van sport, gezondheid en onderzoek realiseren en 
uitvoering hiervan bij externe partners beleggen.. Dit betreft op dit moment de 
afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport (hierna te noemen STZ/JOS),  de afdeling 
Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg (hierna te noemen STZ/WWGZ) en de 
afdeling Onderzoek en Statistiek ( hierna te noemen O&S).  

 Inholland onderwijs en onderzoeksprogramma’s biedt en ontwikkelt en kennis 
verspreidt teneinde beginnende en werkende professionals te stimuleren hun 
talenten optimaal te ontwikkelen en een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt 
te bereiken en te behouden. 

 Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn studenten opleidt die gericht zijn op zorg, 
gezond gedrag en preventie en open staan voor innovatie.  

 De hbo-opleiding Sport & Bewegen (Lifestyle en Gezondheid) van Inholland, zich 
richt op het bevorderen van een gezonde leefstijl in zijn algemeenheid en specifiek 
op twee doelgroepen, te weten mensen met een beperking en werknemers. De 
student ontwikkelt zich tijdens de opleiding tot  een beweeg- en leefstijladviseur en 
ontwikkelt zelf beweeg- en sportprogramma’s, voert deze ook uit, ontwikkelt 
projecten en verricht toegepast onderzoek.  

 Het domein Gezondheid, Sport en Welzijn streeft naar het realiseren van een 
lectoraat met het accent op aangepast bewegen. 

 Partijen projecten op het gebied van Lifestyle en Gezondheid een goed middel 
vinden om een gezonde leefstijl te bevorderen bij inwoners van Haarlem en graag 
samenwerken op dit vlak. 

http://www.inholland.nl/frontpage.htm
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 Partijen reeds op onderdelen samenwerken met betrekking tot stage, afstuderen en 
evenementen.  

 Partijen streven naar structurele samenwerking via deze 
samenwerkingsovereenkomst.  

 Partijen vanuit een toekomstgericht perspectief na willen gaan hoe de inhoudelijke 
samenwerking tussen Inholland en de Gemeente Haarlem op het gebied van 
onderwijs (stage), onderzoek (afstuderen) en dienstverlening (evenementen en 
faciliteiten) vorm kan krijgen teneinde in gezamenlijkheid interne en externe 
ontwikkelingen tegemoet te treden en hier optimaal gebruik van te maken.  

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
I Doel 
1. Samenwerking tussen Partijen is in de eerste plaats gericht op: 

a. het creëren van stage- en afstudeerplaatsen, snuffelstages en ervaringsuren 
teneinde studenten de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen en de 
Gemeente Haarlem kennis en capaciteit te bieden.  

b. het gezamenlijk tegemoet treden van externe ontwikkelingen en hier optimaal 
gebruik van te maken door inhoudelijke samenwerking bij o.a. evenementen en 
projecten op het gebied van aangepast sporten, lifestyle en chronische 
aandoeningen.  

2. Op termijn wordt gestreefd naar: 
a. het gezamenlijk innoveren door het bij elkaar brengen van onderwijs (ook 

andere onderwijsinstellingen), onderzoek en het werkveld (overheid en 
commerciële organisaties) op het vlak van aangepast bewegen. Hierbij valt 
tevens te denken aan gezamenlijke projecten met Sportsupport Haarlem die op 
termijn eventueel vastgelegd kunnen worden in een gemeenschappelijke 
samenwerkingsovereenkomst. 

b. het continu verbeteren van het bachelor- en masteronderwijs enerzijds en 
buurtprojecten anderzijds. Experts van de Gemeente Haarlem dragen bij aan 
verbetering van het bachelor- en masteronderwijs van Inholland en worden 
eventueel ingezet bij gastcolleges.  

c. het gezamenlijk aanvragen van (RAAK-)subsidies. 
d. het aanscherpen van de onderzoeksfocus door gebruik te maken van resultaten 

op het gebied van onderzoek en samenwerking. 
 
II Werkwijze  
1. Partijen maken in ieder geval jaarlijks een jaarplan waarin de afspraken worden 

vastgelegd.  
2. Partijen overleggen daarnaast minimaal één keer per jaar met elkaar over de 

realisatie van de doelstellingen van de samenwerking zoals omschreven in deze 
samenwerkingsovereenkomst en in het jaarplan.  

3. De samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. 
4. Inholland stelt studenten beschikbaar voor het uitvoeren van, door de Gemeente 

Haarlem geïnitieerde, opdrachten, projecten/evenementen en toegepast onderzoek. 
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5. Samenwerking vindt met name plaats met het Domein Gezondheid, Sport,  Welzijn 
onder andere op het vlak van onderzoek. Daarnaast kan ook samenwerking worden 
aangegaan op nog niet vooraf gespecificeerde andere domeinen/opleidingen.  

6. Partijen stemmen onderzoeksprojecten of projecten waarbij onderzoek een rol 
speelt in een vroeg stadium af met afdeling O&S van de gemeente. Dit om 
afspraken te maken over de punten waarop O&S ondersteuning kan en zal bieden 
met advies, begeleiding, faciliteiten en/of het beschikbaar stellen van reeds 
verzamelde data. 
 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
drs. A. Hegeman 
Clustermanager Paramedisch en Sport 

 

 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
Gemeente Haarlem 
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