

Sportdienst in samenwerking
met 4 sportclubs


Lokeren

 De achtergrond 
Binnen de stadsstructuur kwam er van meerdere veldwerkers die
op verschillende domeinen actief zijn, steeds weer de vraag in
verband met een aanbod voor jonge kinderen. Om aan deze vraag
te voldoen speelden enkele sportclubs met het idee om een gezamenlijk project aan te bieden waarin fysieke basisvaardigheden
voor jonge kinderen aan bod komen.
Daarnaast kwamen er vragen van jonge kinderen (broertjes, zusjes of vriendjes van deelnemers binnen een club) om deel te nemen aan trainingen. Men stelt vast dat het voor de leeftijdsgroep
3- tot 6-jarigen moeilijk is om hen al te laten participeren in het
bestaande aanbod binnen een club met een sportspecifieke werking.
Multimove was een uitgelezen opportuniteit om deze ideeën in
daden om te zetten. In samenwerking met 4 sportclubs startte de
sportdienst Multimove op. De sportdienst neemt de coördinatie
en ondersteuning van lesgevers op zich. Daarnaast ziet de sportdienst erop toe dat alle bewegingsvaardigheden voldoende en
evenredig aan bod komen.

 Waar en wanneer 
De Multimovelessen gaan door in het Sport- en Jeugdcomplex in het
centrum van Lokeren. Dit is een zeer toegankelijke locatie voor jonge
sporters. Heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bevinden zich
namelijk binnen het centrum van de stad.
De 3- tot 4-jarigen Multimoven op woensdagnamiddag, de 5- tot 8-jarigen
op zaterdagvoormiddag.

 De lesgevers 
Er zijn 4 Multimovelesgevers in een doorschuifsysteem (1 lesgever per
deelnemende club) en één vaste lesgever die wekelijks aanwezig is.
De sportdienst stelt in de zomermaanden een beurtrol op zodat elke
clublesgever één keer per maand een Multimoveles voorbereidt en begeleidt. Aangezien men wekelijks een andere lesgever heeft die telkens
één keer per maand opnieuw aan bod komt, zorgt de sportdienst voor
een vaste wekelijkse lesgever die de clublesgever mee kan begeleiden.
Op die manier wordt er voor de deelnemers een vertrouwde situatie gecreëerd en hebben de ouders een vast aanspreekpunt voor vragen of
opmerkingen.
Om te voorkomen dat de clublesgevers sportspecifiek zouden werken,
stelt de sportdienst voor de aanvang van de lessenreeks een bewegingsschema op voor het ganse jaar. Een handige tabel geeft de 3 bewegingsvaardigheden aan die iedere week aan bod moeten komen. De wekelijkse
lesgever houdt in de gaten dat alle bewegingsvaardigheden voldoende
aan bod komen.

 De aanpak 
1.


Informeren van sportclubs en peilen naar hun interesse om samen met de sportdienst en andere sportclubs Multimove aan te bieden.
1. Overlegmoment met de geïnteresseerde sportclubs
plannen om de gemeenschappelijke aanpak en visie
te bespreken.
1. Voorzien van een clublesgever.

1.

2.


Aftoetsen of er bij de sociale partners een interesse
naar een mogelijk partnership bestaat.
3. De sociale partners kunnen zorgen voor promotie en
toeleiding van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen (1 op 3 kinderen in Lokeren wordt in
kansarmoede geboren). Zij kunnen ook instaan voor
de opvolging van de aangebrachte deelnemers.

4.

5.


Zoeken van een vaste wekelijkse lesgever.
6. Uren en accommodatie vastleggen.
7. Promotie voeren via de scholen, sociale partners en
eigen promotiekanalen.

8.

9.


De sportdienst stelt een jaarschema (3 bewegingsvaardigheden per les) op en zorgt hierbij voor een
beurtrolsysteem van clublesgevers.

 De taakverdeling 
De sportdienst treedt op als coördinator. Deze coördinatie brengt heel wat werk met zich mee en
slorpt dan ook heel wat tijd op. Om dit in de toekomst te verbeteren, zal er een vaste lesgever als
hoofdlesgever aangesteld worden. Hij/zij zal bijgestaan worden door een clublesgever.
De taken van de sportdienst als coördinator zijn:
•
•
•
•
•
•
•

lesgevers zoeken, motiveren/informeren, contracten opmaken en lesgevers vergoeden;
lesgevers ondersteunen in de voorbereiding van hun les: nalezen lesvoorbereiding en feedback geven;
het Multimoveconcept mee bewaken;
een jaarplan opstellen;
promotie voeren;
contacten met partners leggen/onderhouden, overleg- en evaluatiemomenten plannen;
controleren van 10-beurtenkaart of betalingsbewijs.

Dit doen de sportclubs en lesgevers:

• clublesgever aanstellen;
• lesgevers bezorgen de lesvoorbereiding voor de les aan de sportdienst;
• lesgevers houden de aanwezigheden bij.

Sociale instanties (integratiedienst, dienst samenleving, OCMW, brugfiguur van de school, …)
staan in voor:
• actief promotie voeren en toeleiding;
• wegwerken van eventuele drempels (financieel, mobiliteit, praktische moeilijkheden, …)

 Voor wie 
Wekelijks nemen 45 kinderen deel aan Multimove.
De promotie gebeurt via de website van de stad Lokeren en de Multimovewebsite, digitale
infoborden, de infokrant, flyers en affiches. Ook de deelnemende clubs voeren promotie via
hun eigen kanalen.
Ouders van kinderen uit kwetsbare gezinnen worden via de sociale partners zoals de integratiedienst, de brugfiguur van de school, de welzijnsschakel, … actief geïnformeerd.

 De valkuilen 
• De stad Lokeren koos ervoor dat de deelnemers zich niet op voorhand hoeven in te schrijven. Soms blijken dan heel veel kleuters
aanwezig te zijn. Vaste inschrijvingen kunnen een voordeel zijn
omdat je dan een aantal lesgevers kan voorzien.
• De beschikbaarheid van voldoende lesgevers en van één of enkele
vervanglesgevers zorgt voor een betere continuïteit. Daarom is het
belangrijk goede afspraken te maken over de aanwezigheid en een
procedure op te stellen die bepaalt wat er gedaan wordt bij afwezigheid van lesgevers.
• De aanwezigheid van ouders in de sportzaal kan storend werken.
Het is aangeraden om hierover al bij de aanvang van de lessenreeks goede afspraken met de ouders te maken. Dit kan in de vorm
van een brief of een infomoment.
• Soms ontbreekt de continuïteit bij de clublesgevers. Zij vallen weg
omwille van clubverplaatsingen, wedstrijden, laattijdig opzeggen of ze zijn niet aanwezig omwille van vergetelheid. Dit soort
situaties vragen vaak veel opvolging van de sportfunctionaris.

 De succesfactoren 
• Door de samenwerking met de sportclubs kan de oudste leeftijdsgroep doorstromen naar de reguliere clubwerking.
• Het tijdig opvragen van de lesvoorbereidingen draagt bij tot een
efficiënte voorbereiding.
• Promotie in de nationale pers leidt tot meer inschrijvingen.
• De afwisseling van lesgevers wordt ook als positief ervaren.

Het
Het
financiële
financiële
plaatje
plaatje
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro/10-beurtenkaart of
€ 2,5/beurt.
Inkomsten
Inschrijvingsgeld					
Projectsubsidie 					
							

€ 3.145
€ 1.400
€ 4.545

Uitgaven
Vergoeding lesgevers 					
Huur accommodatie (derving van inkomsten) 		
Promotiemateriaal en drukwerken 			
Traktatie kinderen Sinterklaas en Pasen 		
							

€ 1.717
€ € 832
€ € 100
€ € 125
€ 2.774

 Toekomstplannen 
De stad Lokeren is het project genegen en zal het zeker verderzetten. De samenwerking met de sportclubs werd herbekeken en geoptimaliseerd. Via een nieuwe oproep van de sportraad en sportdienst
wordt het Multimoveconcept verder verspreid. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de stad Multimove wenst uit te breiden naar andere clubs.
Vanaf september 2014 zullen naast 2 vaste lesgevers ook stagiairs van de Hogeschool Gent de
Multimovelessen verzorgen. Het aanbod voor de 3- en 4-jarigen wordt uitgebreid met een extra uurtje
op zaterdag.

