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1. Wat is een visles op de basisschool?  

Tijdens de visles op de basisschool krijgen kinderen van 10-13 jaar een biologieles over de verschillende 
soorten vissen en hun leefomgeving. Vervolgens gaan de leerlingen van groep 6, 7 of 8 onder begeleiding 

van de VISmeester en vrijwilligers van de (lokale) hengelsportvereniging(en) en eventueel hulpouders  
twee uurtjes vissen in een water nabij de school. De leerlingen en leerkrachten zijn zonder uitzondering 

enthousiast over de vislessen. Voor meer informatie over de visles op school bekijk de folder, het filmpje  
en deze pagina: https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/vissenschool.html 

 

2. Voor welke groepen/leeftijden is de visles bestemd?  
Groep 6 (einde van het schooljaar), groep 7 en groep 8, leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar.  

Het Vissenschool lespakket Zoetwatervissen, bestaande uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal 

zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen, is op deze doelgroep afgestemd.  

3. Wat zijn de doelstellingen van de vislessen op school? 

Het project ‘Visles op de basisschool’ heeft een vijftal doelen: 
 Eerste kennismaking met ‘vissen’ en de natuur;  

 Opvoeding; kinderen ‘verantwoord’ leren vissen en respect voor de natuur bijbrengen; 
 Doorstroming van een enthousiast kind naar de HSV zodat hij/zij daar (beter) kan leren vissen;  

 Opstart voor het werven van nieuwe jeugdleden voor de vereniging; 

 Verankering van het draagvlak voor het sportvissen in de maatschappij. 

                                                                                

 

Middels de 600 vislessen op scholen maken jaarlijks zo'n 15.000 kinderen uit de bovenbouw kennis met het 

vissen en de fascinerende onderwaterwereld. Ook kinderen die uit zichzelf niet zouden kiezen voor de 

hengelsport komen zo met de sportvisserij en natuur in aanraking. En vaak maken zij ook hun broertjes, 

zusjes en/of vriendjes en vriendinnetjes enthousiast voor het vissen.  

4. Wie geeft de visles? 
Een door Sportvisserij Nederland opgeleide VISmeester geeft de biologieles van ruim een uur in de klas, 

meestal in de ochtend. De visexcursie, meestal het middaggedeelte, wordt onder leiding van de VISmeester 

aan de waterkant gegeven door vrijwilligers van de lokale HSV en eventueel hulpouders.  

5. Welke periode is bij uitstek geschikt voor de visles(sen)? 

De vislessen vinden plaats in de periode van medio april tot begin juli en van 1 september tot 20 oktober. 
Het voorjaar is bij uitstek dé periode om kinderen enthousiast te maken voor het vissen. De HSV heeft zo tot 

de zomervakantie tijd om (vervolg)activiteiten zoals een basiscursus Vissen voor kids, jeugdclinics en/of 
jeugdwedstrijden te organiseren. De opvolging is zo gewaarborgd en dat vinden wij heel belangrijk.  
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Kinderen die tijdens een visles op school enthousiast zijn geworden over het vissen, moeten te allen tijde bij 
de HSV terechtkunnen om beter te leren vissen. Nu wijst de praktijk uit dat een gering aantal leerlingen de 

stap naar de HSV ook daadwerkelijk neemt, maar ook broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes 

horen over het vissen dus een jeugdcursus/clinic aanbieden is sowieso een goede zet. 

6. Wie verzorgt de benodigde materialen voor de visles en zijn er kosten aan verbonden?  

De VISmeester zorgt voor het lesmateriaal voor de biologieles en de hengels & overige materialen voor de 
visexcursie. Soms vragen wij de lokale hengelsportvereniging om voor de maden te zorgen.  

De visles is gratis voor de school of hengelsportvereniging. 
 

7. Wat wordt er van de (lokale) hengelsportvereniging verwacht?  

De VISmeester geeft de biologieles in de klas. Voor de visexursie, meestal in de middag van circa 12.30  
tot 15.30 uur, zijn 4 tot 6 assistenten/begeleiders nodig. We gaan uit van 1 begeleider op 4 (maximaal 5) 

kinderen dus bij een groep van gemiddeld 25 leerlingen zijn er 6 vrijwilligers nodig. Verder vragen wij het 
bestuur van jouw HSV naar een geschikt jeugdviswater, bij voorkeur op loopafstand van de school.  

De vrijwilligers hoeven niet per se VIScoaches te zijn, echter ons advies aan ‘vaste’ jeugdvrijwilligers is om 

de cursus VIScoach van Sportvisserij Nederland te volgen. De cursus VIScoach wordt op één avond 
gehouden, bevat een huiswerkprogramma met een verplicht examen en is in de uitvoering sterk interactief 

en gericht op de praktijk aan de waterkant. Voor elke deelnemer aan de cursus VIScoach vraagt Sportvisserij 
Nederland gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.  

 
8. Wie benadert de scholen?  

Ons vislesteam (zie hierna) kan een promotiemail naar een selectie scholen in het verenigingsgebied sturen. 

Docenten kunnen direct via deze link in die mail een visles aanvragen. Verwacht niet dat we van elke school 
een aanvraag voor de visles krijgen. Persoonlijke benadering van de docenten van groep 6 t/m 8 of de 

directeur van de school werkt veel beter. Als een vrijwilliger van jouw HSV de scholen bezoekt, uitleg geeft 
over de visles en de folder Visles op de basisschool achterlaat dan zullen we eerder een aanvraag ontvangen. 

Indien gewenst kunnen wij een aantal folders ‘Visles op de basisschool’ naar jouw HSV opsturen.  

 
9. Hoe kan de school een visles aanvragen en wie verzorgt de planning van de les? 

- Als een school geïnteresseerd is in een visles, kan de docent een visles aanvragen via het online 
formulier: https://www.sportvisserijnederland.nl/jeugd/vissenschool/visles-aanvragen.html 

- De aanvraag voor een visles met alle gegevens komt in de landelijke vislesadministratie en wij krijgen 

hiervan een melding. Vervolgens start de planning & coördinatie van de vislessen door ons vislesteam. 
Sijmen van den Berg verzorgt de planning & coördinatie van de vislessen op scholen in regio’s Noord en 

West en Wendy Boonstra voor regio’s Randmeren en Gooi & Eemland.  
- Na ontvangst van een aanvraag voor een visles inventariseert Sijmen of Wendy eerst de voorkeursdata 

voor de visles bij de docent(en).  
- Vervolgens wordt op basis van de voorkeursdata een VISmeester geregeld.  

- Daarna wordt de secretaris of jeugdcommissaris van de lokale HSV per e-mail gevraagd om vrijwilligers 

voor de visles te regelen. Mogelijk heeft jouw HSV vaste dagen waarop de meeste vrijwilligers inzetbaar 
zijn. Ideaal voor ons om te weten!  

 
10. Hoe kan de (lokale) HSV een goede follow-up aan de visles(sen) geven? 

Voor de HSV is een visles op school hét moment om de leerlingen te wijzen op de jeugdVISpas of (gratis) 

online jeugdvergunning én de jeugdactiviteiten die jouw HSV organiseert. Dat kan bijvoorbeeld door een 
flyer - klik HIER voor een voorbeeld - in de klas of aan de waterkant aan de leerlingen uit te delen.  

Meer informatie over de promotie van de jeugdactiviteiten en ondersteuning van het jeugdwerk is te vinden 
in onderstaande nieuwsbrieven (klik op de link) en op de webpagina Ondersteuning jeugdwerk 

5 stappen om jeugd zelfstandig aan het vissen te krijgen 
Jeugd enthousiast maken voor vissen: een win-winsituatie 

 
Voor (andere) vragen over de Visles op de basisschool kan je terecht bij:  

ons vislesteam bestaande uit Sijmen van den Berg en Wendy Boonstra, tel. 0251-318882 / vislessen@smwn.nl  
of bij Peter Duijnhoven, adviseur jeugd, tel. 0251-745666 / peter@smwn.nl  
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