
Organisatie van een schoolschaakclub 
 
In dit hoofdstuk staan puntsgewijs aandachtspunten bij de organisatie van een schoolschaakclub.  
Het voordeel van checklisten is dat je overzicht houdt en niet gauw iets vergeet. Je kunt makkelijk achteraf 
evalueren. Als je met meer mensen samenwerkt, kun je makkelijk een taakverdeling maken. 
De basis van elke checklist is: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. 
 
Waarom  

- Schaken is leuk. 
- Schaken is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. 
- Je maakt vrienden. 

 
Ambities 

- Schaken is voor iedereen: voor kinderen die gezellig een potje willen schaken en voor kinderen die een 
goede schaker willen worden. De club biedt activiteiten voor iedereen.  

 
Mentaliteit en gedrag 

- Het credo van de wereldschaakbond FIDE is ‘Gens Una Sumus’ (Wij zijn één volk). Op een 
schoolschaakclub respecteert iedereen elkaar en iedereen helpt mee. Je kunt alleen goed schaken als 
het rustig is.  

-  Iedereen houdt zich aan de regels. Anders moet je vertrekken. 
 

Organisatie 
- Een volwassene die coördineert. 
- Een duidelijk plan op papier qua organisatie, lessen en activiteiten. 
- Aandacht aan structuur (organisatie) en cultuur (stimulerende sfeer). 
- Taken: wie doet welke taak zoals coördinatie, secretariaat, administratie, financiën, sponsorwerving, 

lesgeven, gastlessen, competitieleider, toernooiorganisator, toernooimedewerkers, arbiter, publiciteit, 
webmaster, barretje, vervoer, teams begeleiden, nieuwe leden verwelkomen, contact met ouders, 
partijen met kinderen bespreken, foto’s/video maken enz.). 

- Belemmeringen: individualisering (kinderen minder binding met clubs), alternatieven (internet), 
leerkrachten hebben veel taken en weinig zin in extra activiteiten, vrijwilligers voor lesgeven en 
organisatie moeilijk te vinden (druk, geen zin in binding), moeilijk een drijvende kracht te vinden 
(coördinator, die overzicht heeft en stimuleert). 

- Oplossingen voor belemmeringen: Duidelijk plan/draaiboek, taakverdeling in behapbare brokken, 
plezier, leraar/coördinator inhuren, heldere inspirerende communicatie. Brainstorm (problemen 
kantelen: zoek andere invalshoek, van beperkingen mogelijkheden maken). 

 
Inspiratie en kennis opdoen 

- Bij een andere schoolschaakclub gaan kijken om ideeën op te doen. 
- Via internet informatie zoeken. 
- Schaaktrainerscursus via KNSB. 
- Site KNSB, deel jeugdschaken. 
- Literatuur: Inleidingen Stappenmethode, boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’, boek ‘Schoolschaken’.  

 
Schaakcultuur creëren 

- Schaaksets in de school voor in de pauze, schaakfilms tonen, computers met schaakprogramma’s, 
simultaan in de pauze, enz. 

 
Financiën 

- Als de club kosten heeft inkomstenbronnen zoeken via school (subsidie) en/of ouders (contributie). 
- Mogelijke kosten: leraar, schaakmaterialen, leermiddelen, activiteiten. 

 
School 

- Steun van de schooldirectie en leerkrachten (zien belang, ruimte ter beschikking stellen, aanschaf 
schaakmaterialen). 

 



Ouders 
- Inventariseren welke ouders iets willen doen en welke ideeën er leven. 
- Ouders aan lessen mee laten doen: potentiële leraren of medewerkers, hulp bij orde. 

 
Steun 

- Zijn er schakers die af en toe willen helpen (simultaan, partijen bespreken, eventueel individueel of 
kleine groepjes). Bijv. clubleden, oudere jeugd, ouders, familie, onderwijzers. 

 
Samenwerking  

- Met andere schoolschaakclubs ervaringen uitwisselen, scholencompetitie, match, toernooi. 
- Samenwerking vereniging: club zorgt voor trainer, meest gemotiveerde kinderen worden lid van club. 
- Intervisie met andere schaakleraren. 
- KNSB (zie site voor onder meer voordelen scholierenlidmaatschap). 

 
Werving leden 

- Werving deelnemers: Posters, folders met inhoudelijke en praktische info.  
- Warming up bijeenkomst met film ‘Lang leve de koningin’, met uitleg over schoolschaakclub. 
- Vraag kinderen vriendjes mee te nemen. Je mag altijd een keertje komen kijken en meedoen. 

 
Communicatie en promotie 

- Communiceer helder met alle betrokkenen, wees bereikbaar en aanspreekbaar. 
- Benoem voordelen van leren schaken in wervingsuitingen. 
- Communicatie via eigen site, schoolschaaksite, folders, mondelinge contacten, email, nieuwsbrieven, 

posters, persberichten of een mededelingenbord.  
- Folder met tips over zelf schaken (sites, computer, Stappen/Fritz-cdroms, adviezen). 
- Vraag om instemming bij publiceren van foto’s en video’s. 

 
Materialen 

- Stukken, borden (met coördinaten). 
- Klokken. 
- Demobord. 
- Zo mogelijk PC’s en digitaal lesbord. 
- Notatieformulieren op A-vier formaat 
- Sorteer materiaal: een rommeltje geeft onrust. 
- Vaste plek voor materiaal. 
- Kinderen helpen met klaarzetten en opruimen van materiaal. 
- Materialen zijn te huur bij het SpeelZ-project van de KNSB. 

 
Lesruimte 

- Lessen verlopen veel beter als praktische zaken goed geregeld zijn. 
- Ruimte groot genoeg, verlichting, zuurstof, meubilair, rust. 
- Opstelling tafels: het demobord goed kunnen zien. 

 
Lessen 

- Schaakleraar (schaakkennis, didactische kennis, empathie). Wie: onderwijzer, ouder, opa, clublid, 
oudere jeugd? Vrijwilliger of betaalde kracht? Een professional zorgt voor continuïteit en kwaliteit. 

- Wekelijks schaakuur (helft les, helft competitie), kalender, welke dag, tijden. 
- Leerdoelen: 1. Kennis, inzicht, vaardigheden, 2. Attitude, fascinatie, 3. Leren hoe zelf met schaken 

bezig te zijn. 
- Groepsgrootte in de lessen, niveau van de deelnemers (liefst homogeen). 
- Niveau deelnemers vaststellen (bijv. via vragen, test met diagrammen), groepen indelen. 
- In geval één groep van uiteenlopend niveau subgroepjes maken. 
- Alleen gemotiveerde leerlingen toelaten. 
- Orde, schoolregels overnemen. 
- Vraag aan school om bijzonderheden van kinderen (ADHD, medicijnen, enz.). 
- Tafeltjes voor leerlingen in U-vorm of in rijtjes kan allebei (demobord goed kunnen zien). 
- Lesmethode: uitleg, oefenen, spelen.  



- Lesonderdelen: tactiek, partij bespreken, varia. 
- Lesmateriaal: via digitaal bord, werkboekjes Stappenmethode, prints van leraar enz. 
- Wel of niet Stappendiploma’s (proefexamens). Zie www.schaakbond.nl voor info. 
- Jaarplan voor lessen (afvinklijst onderwerpen en werkvormen). 
- Per les een lesplan op papier en inhoudelijk voorbereiden (wat ga je hoe doen). 
- Per les een verslag maken. 
- Actieve rol voor kinderen (bijv. spreekbeurten, bijhouden op lijst). 
- Af en toe evalueren met kinderen (goede ideeën, betrokkenheid, zelfreflectie leraar). 
- Huiswerk: geen opgaven (moet leraar nakijken, feedback veel later: komt niet over), wel stimuleren 

zelf te schaken (bijv. schaaksites, Raindropchess Online, doorgeefschaak, toernooideelname). 
 
Competitie 

- Competitie: indelen (op laptop met gratis programma Sevilla), ranglijsten ophangen. 
- Eventueel prijzen.  
- Eventueel toezicht op competitie door ouder als leraar aan deel van de kinderen les geeft. 
- Homogene groepjes (goede kans op succeservaringen). 
- Partijen zo mogelijk noteren en later in les bespreken (hele partijen of stellingen). 
- Spelregels staan op de site van de KNSB. 

 
Extra activiteiten 

- Gastleraren. 
- Spelletjeskaarten-toernooi (zie Chess Karate Kid spelletjeskaarten). 
- Toernooien bezoeken (informeer kinderen over regionale jeugdtoernooien). 
- Match tegen andere scholen. 
- Deelname scholencompetitie. 
- Duo toernooi (ouder + kind). 
- Simultaans voor leden door sterkste spelers van de school. 
- Simultaans voor leden en niet-leden (leerlingen, familie, leerkrachten, buurtbewoners enz.) 
- Plaatselijke, regionale en landelijke kampioenschappen. 
- Enzovoort (vraag om ideeën, kijk bij anderen, zie de lijst werkvormen in dit boek). 

 
 

http://www.schaakbond.nl/

