
 

 

Vmbo-leerlingen aan de slag voor 
de Johan Cruyff Foundation! 

 

  



Geven jouw leerlingen kinderen meer 
ruimte om te sporten en te bewegen? 
 
Vmbo’ers ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met Vakkanjers. Dit jaar met een 
uitdagende opdracht voor de Johan Cruyff Foundation. We vragen leerlingen innovatieve 
ideeën te ontwikkelen en praktijkgerichte oplossingen te bedenken om kinderen te stimuleren 
meer te bewegen. In Nederland. Een technische opdracht waarmee leerlingen waardevolle 
stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. 
 
De technische sectoren staan te springen om goed opgeleide vakmensen. Met Vakkanjers 
werken scholen en bedrijven samen aan de vakmensen van de toekomst, met een challenge 
voor een jaarlijks wisselende opdrachtgever. Een echte opdracht dus, voor een serieuze 
opdrachtgever. Na het Rode Kruis, de Unie van Waterschappen en het Nationaal Comité 4 en 
5 mei gaan de leerlingen dit jaar aan de slag voor de Cruyff Foundation. Dat doen ze in teams, 
als een bedrijfje in het klein – met de docent als coach. Van eerste schets tot werkend 
prototype dat ze pitchen aan de opdrachtgever. Zo ontwikkelen ze naast technisch 
vakmanschap ook skills als initiatief nemen, probleem oplossen, teamwork en klantcontact – 
vaardigheden die onmisbaar zijn in de razendsnel veranderende techniekwereld. Een optimale 
voorbereiding op een mooie loopbaan! 
 
De opdrachtgever voor 2019 - 2020: 

Johan Cruyff Foundation 
 
Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen.  
Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte, door een lichamelijke of verstandelijke beperking of 
door onvoldoende financiële middelen. De Cruyff Foundation, in 1997 opgericht door 
Nederlands beste voetballer ooit, vindt dat ieder kind de ruimte moet krijgen om te sporten 
en te bewegen. 
 

De challenge voor 2019-2020: Creating space for children 
 
Met de internationale boodschap CREATING SPACE laat de Cruyff Foundation zien dat 
bijvoorbeeld een Cruyff Court meer is dan een klein voetbalveld. Het is vooral een plek waar 
je vrienden maakt, waar je je talenten ontdekt en waar je je angsten overwint. Ruimte dus 
waar je in alle vrijheid meer uit jezelf kunt halen. In deze challenge gaan Vakkanjers samen 
met de Cruyff Foundation op zoek naar innovatieve ideeën en oplossingen om dit verder te 
stimuleren. 
 

  



Vakkanjer Scout 

Plug & Play 

 
Cruyff Court 
Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dicht gebouwd, 
de straat staat vol met auto’s. Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om 
buiten te spelen. Daarom zijn er Cruyff Courts. Een veilige ontmoetingsplek voor sport en 
beweging. De Cruyff Courts worden goed gebruikt. Toch kunnen de courts nog beter worden 
benut. Kunnen de scouts de functies van de courts vergroten en ze multifunctioneler maken 
voor jongens en meisjes? 
 
Schoolplein14 
“Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’’, zei Johan Cruijff eens. Met ‘zijn’ 
Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt, door lijnen en kleurvlakken 
(coatings) op de grond en muur aan te brengen. Schoolplein14 is een concept wat enthousiast 
wordt ontvangen. Toch vlakt het gebruik, de uitdaging en dus ook het enthousiasme na 
verloop van tijd wat af. Hoe houden we schoolpleinen uitdagend? 
 
De opdracht 
Je mag kiezen. Denk na over het vernieuwen van de Cruyff Courts of het Schoolplein14 
concept: Plug & Play. 
 
» Cruyff Court: kunnen we met slimme aanpassingen zorgen dat we de functie ervan 
vergroten en het multifunctioneler maken? 
 
» Schoolplein14: kunnen we helpen om het Schoolplein14 langer uitdagend te houden voor 
kinderen en ze weer leren buiten te spelen? 
 
Een ander goed idee? 
Dat mag ook! De scouts kunnen in plaats van de opdracht voor de Johan Cruyff Foundation 
ook kiezen voor een andere opdracht: bedenk een oplossing voor een alledaags probleem. In 
deze uitvindwedstrijd is van alles mogelijk! 
 

 
  



Vakkanjer Explorer 

Moving Forward 
 
Rondom het Cruyff Court in het dorp Elandsdoorn in Zuid-Afrika zijn de omstandigheden heel 
anders dan in Nederland. Er is armoede en kinderen hebben een slechtere kwaliteit van leven. 
Meer dan de helft van de jeugd gaat ’s avonds naar bed met een hongerige maag. Het 
hoofddoel van ‘Creating Space for Children’ is de gezondheid en ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. 
 
Op het Cruyff Court zijn dagelijks 200 tot 300 kinderen en jongvolwassenen te vinden die 
sporten. Ook doen ze mee aan aan een programma dat hen bewust maakt van 
gezondheidsrisico’s en de vele problemen waar ze in leven en hoe daar mee om te gaan. Denk 
aan alcoholmisbruik, drugs, seks en geweld. 
 
Een Cruyff Court functioneert hier dus als een ontmoetingsplek voor de gemeenschap. De 
kans om hier te sporten is voor kinderen dus extra belangrijk. Het is als het ware een motor 
voor hun ontwikkeling. 
 
De opdracht 
De Explorers kunnen kiezen uit drie opdrachten: 
 
» Thema opdracht Cruyff Foundation: bedenk slimme aanpassingen aan de Cruyff Courts in 
Zuid-Afrika om hun functie als ontmoetingsplek en motor voor ontwikkeling te verbeteren, 
‘Moving Forward’. Hoe vergroot een Cruyff Court zijn invloed op kinder- en jeugdzorg en 
geeft het de jeugd meer kansen? 
 
» Zorg: bedenk en maak een hulpmiddel waarmee we sport toegankelijk maken voor ouderen 
of kinderen met een beperking.  
 
» Recycle: bedenk en maak een nieuw product van oude materialen waarmee je kunt sporten. 
Of bedenk een nieuwe sportactiviteit, gemaakt van gerecyclede materialen 
 

  



Vakkanjer Pioneer 

Practice Mode 
 
Sporten en bewegen is belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling. Maar samen 
sporten brengt nog zoveel meer. Denk aan nieuwe vriendschappen, goed leren samenwerken 
en het creëren van teamgeest. We vragen de Vakkanjer Pioneers na te denken over een 
manier waarop we met (digitale) interactie de relatie tussen deelnemers en het Cruyff Court 
kunnen versterken. 
 
De opdracht 
Breid de functie van de Cruyff Court uit aan de hand van slimme en functionele interactie. 
Creëer een interactieve oefenwand, een ‘Practice Mode’, voor meerdere sporten. Enkele 
spelregels zijn: 
 
» De oefenwand moet met een vast voorgeschreven frame bevestigd kunnen worden aan het 
hek van het Cruyff Court. Voor de rest geldt een vrije creatieve invulling. 
» De oefenwand moet naast voetbal voor meerdere sporten te gebruiken zijn.  
» De scores moeten bijgehouden kunnen worden. 
» Verken de grenzen en zoek de mogelijkheden voor water- en lichteffecten, en denk na over 
energievoorziening 
» Denk na over sensoren op het veld die de deelnemers kan voorzien van directe feedback, 
waarmee je jezelf samen met anderen steeds kunt verbeteren. 
 

  



Vakkanjer Navigator 

Multi Player 
 
Via eigen publieksevenementen laat de Cruyff Foundation zien wie ze is. Zoals met het Cruyff 
Courts 6 vs 6 voetbalkampioenschap, de Cruyff Legacy 14K Run en de grote Cruyff 
Foundation Open Dag in het Olympisch Stadion. Dit zijn evenementen met tussen de 1.000 
en 1.500 bezoekers. Al deze events hebben het (eind)doel om zoveel mogelijk kinderen de 
ruimte te geven om te sporten en te bewegen. 
 
De opdracht 
Ontwerp een eyecatcher / attractie, een ‘Multi Player’, die de Cruyff Foundation kan inzetten 
bij evenementen. Een uitdagende en aantrekkelijke attractie, waarbij beweging nodig is om 
een woweffect te creëren. Denk bijvoorbeeld aan een fietsblender, ijsmaker of een 
energieopwekkende dansvloer die op festivals de show stelen. De opdracht is open en vrij, 
maar wordt ingekaderd door een aantal randvoorwaarden. Dit met het oog op haalbaarheid, 
toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. 
 
De randvoorwaarden van het ontwerp zijn: 
» Het moet te vervoeren zijn 
» Het moet snel op te bouwen zijn 
» Het mag maar een beperkte ruimte gebruiken 
» Het moet voldoende capaciteit hebben 
» Er moeten minimaal 2 mensen tegelijk gebruik van kunnen maken 
» Het moet door iedereen kunnen worden gebruikt; dus ook rolstoeltoegankelijk en geschikt 
voor alle leeftijden 
» Het moet duurzaam zijn 
» Het mag robuust, maar 
 

  



 
Schrijf je snel in! 
Je kunt jouw teams nu inschrijven. Meer weten? Kijk voor alle  
info en inschrijving op vakkanjers.nl/docenten. Of neem contact  
op met Emmy van Montfoort via e.vanmontfoort@vakkanjers.nl  
of 0348 74 4220. 
 
Over Vakkanjers 
Vakkanjers is een initiatief van de technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor 
techniek. Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap 
al sinds 1999. Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen van het vmbo en mbo 
een oplossing bedenken voor een technisch vraagstuk. Dat doen ze aan de hand van 
realistische opdrachten voor een landelijke en échte opdrachtgever. 
Vakkanjers omvat vier projecten in een doorlopende lijn. Vanaf het eerste jaar vmbo tot en 
met het mbo. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21st century skills 
als initiatief nemen, probleem oplossen, teamwork en klantcontact. Met deze vaardigheden 
hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt. 
 
Vakkanjers 
Postbus 14004 
3508 SB Utrecht 
T 0348 74 4220 
E info@vakkanjers.nl 
W vakkanjers.nl 


