

Sportdienst in samenwerking
met kinderopvang


Putte

 De achtergrond 
De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kampen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun capaciteit
uit te breiden. Een combinatie van sport en kinderopvang biedt kansen. De gemeente Putte bestrijdt het capaciteitsprobleem met een bewegingsaanbod voor
kinderen via de buitenschoolse kinderopvang en een naschools programma.

 Waar en wanneer 
Putte werkt voor de Multimovelessen samen met de kinderopvang. De deelnemende kinderen uit verschillende scholen worden onder begeleiding naar
de Multimoveles gebracht. Deze les vindt plaats in de turnzaal van een school
die vlakbij de gecentraliseerde kinderopvang gelegen is. Na de les brengt de
lesgever de kinderen naar de opvang waar de ouders hen kunnen ophalen.
In de samenwerking met de scholen volgen de kinderen les in de turnzaal
van hun eigen school. Ze doen dit meteen na de schooluren. Na de Multimoveles worden ze op school afgehaald door de ouders of naar de lokale opvang
van de school gebracht.
In Putte gaan de Multimovelessen door in de schoolsportaccommodaties.
Beschikt de buitenschoolse kinderopvang over de mogelijkheid om sportactiviteiten te organiseren, dan kunnen de lessen hier (binnen of buiten)
plaatsvinden. Is de gemeentelijke sportinfrastructuur vrij op het moment dat
de kinderopvang overbezet is, dan kan een uitwijking naar de gemeentelijke
sportaccommodatie ook soelaas brengen.

 De lesgevers 
De Multimovelessen worden door begeleiders van de naschoolse opvang gegeven. Het zijn vrijwilligers die dit buiten hun takenpakket bij de Buitenschoolse
Kinderopvang (BKO) doen. Na het volgen van de opleiding Multimovebegeleider kunnen zij de bewegingslessen zelf geven. De sportdienst voorziet een
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. De lesgevers die Multimove in samenwerking met de scholen geven, hebben een diploma Lichamelijke Opvoeding
of Lager Onderwijs.
Vanuit de sportdienst krijgen de begeleiders ondersteuning bij lesvoorbereidingen en de organisatie van een les. Zo krijgen ze feedback en worden hun
lessen opgevolgd. De eerste maanden worden de lesgevers van de buitenschoolse opvang voornamelijk op didactisch en organisatorisch vlak ondersteund. Ze krijgen bijvoorbeeld advies over het samenstellen van groepjes, de
overgangen tussen de oefeningen of de materiaalaanpassingen tijdens de les.
Na enkele maanden levert de sportdienst ook tips om te differentiëren binnen
een les. Om de twee maanden organiseert de sportdienst een intervisie met
de lesgevers om ervaringen uit te wisselen en/of punten bij te sturen.
Er worden informatie en tips gedeeld zoals agenda’s, materiaalplanning, jaarplannen of evaluaties. Dit gebeurt via online documenten in Google Drive. Het
is de sportdienst die deze online documenten beheert.
Tip voor kinderopvanginitiatieven
In Putte geven de begeleiders van de naschoolse opvang zelf les. Mochten de
begeleiders van een andere gemeente dat niet zien zitten, dan kan er nagegaan worden of de sportdienst of een sportclub zelf een lesgever kan voorzien.
Die kan dan bijgestaan worden door de begeleider van de kinderopvang. Dit is
trouwens een ideale gelegendheid voor begeleiders van een kinderopvang om
allerlei zaken op te steken die ze later misschien zelf als een bewegingsactiviteit tijdens een vakantieperiode kunnen aanbieden.

 De aanpak 


Voorbereiding
Op basis van een analyse en behoefteonderzoek gaat de sportdienst na of het nuttig is om deel
te nemen aan Multimove. Hieruit bleek o.a. dat ook in Putte jonge kinderen te weinig bewegen,
dat er een capaciteitsprobleem in de kinderopvang is en dat men regelmatig op zoek is naar beschikbare accommodatie.
De sportdienst onderzoekt welke partners (BKO, scholen, VLABUS, SVS, OCMW, …) een toegevoegde waarde kunnen leveren en in welke mate ze deze partners zullen betrekken (Arenaanalyse). De eerste contacten met partners worden gelegd.
Doorheen de verschillende fasen is de sportdienst de trekker en de coördinator.



Inhoudelijke acties
Een samenwerking met de verschillende partners wordt opgezet. De sportdienst contacteert de
betrokken partners, maakt de nodige afspraken omtrent de taakverdeling en volgt dit verder op.
De promotionele communicatie gebeurt via scholen, buitenschoolse opvang en gemeentelijke infokanalen. De onderlinge communicatie verloopt via mail, telefoon en waar het kan face-to-face.
De sportdienst houdt bewust zoveel mogelijk persoonlijk contact met de partners om zo een goed
netwerk te behouden.



Evaluatie
De deelnemers, ouders, scholen en lesgevers evalueren het Multimove-initiatief aan de hand van
een evaluatieformulier. Vervolgens organiseert de sportdienst een evaluatievergadering met de
betrokken partners.

 De taakverdeling 
De sportdienst treedt op als coördinator. De andere betrokken partners nemen een aantal andere taken op zich.
Sportdienst:
• promotie voeren, motiveren en informeren;
• lesgevers zoeken;
• opleiden en ondersteunen van lesgevers;
• uurrooster en planning opstellen;
• afspraken met partners maken, overlegmomenten
vastleggen, evalueren;
• inschrijvingen en aanwezigheden bijhouden.
Kinderopvang:
• lesgevers en/of hulplesgevers voorzien;
• opvangen van kinderen na de Multimoveles.
Scholen:
• accommodatie voorzien;
• lesgever van de school ter beschikking stellen.
SVS - FOLLO:
• vergoeden lesgevers;
• lesgevers voorzien.

 Voor wie 
Dankzij Multimove worden ongeveer 75 kinderen
uit de opvang gehaald.
Wekelijks volgen in Putte 110 kinderen een Multimoveles.
Nog eens een 80-tal kinderen volgen daarnaast
Sportsnack (sport na de schooluren voor kinderen
van het lager onderwijs).

 De valkuilen 
Een beweegaanbod meteen na de schooluren werkt heel goed. Het is echter niet
altijd evident om beschikbare lesgevers op dit tijdstip te vinden.

 De succesfactoren 
• Twee belangrijke pijlers ondersteunen het succes in Putte. Ten eerste is er de
visie Brede School waarbij een bewegingsaanbod meteen na de schooluren in
de schoolaccommodatie het voordeel biedt dat de kinderen zich niet hoeven te
verplaatsen. Dit biedt voor de ouders het pluspunt dat zij de kinderen een uurtje
later kunnen ophalen. De tweede pijler is het gestructureerde aanbod met kwaliteitsgarantie die door de sportdienst bewaakt wordt.
• Het is ongetwijfeld een meerwaarde om begeleiders van de kinderopvang in te
schakelen om de beweeglessen te geven of om een ondersteunende rol op te
nemen. Dit kan gaan van het doorgeven van aanwezigheden, het zorgen voor de
verplaatsing van en naar de activiteit, het verlenen van hulp tijdens een activiteit
of het voorzien van opvang na de activiteit.
• Heldere afspraken tussen de verschillende partners zijn essentieel.
• De trekkersrol en jarenlange expertise (draaiboek, communicatie, …) van de
sportdienst dragen bij tot een efficiënte voorbereiding en vlot verloop.
Een sport- en bewegingsaanbod kan dus perfect passen binnen de opvanginitiatieven en kan zelfs een antwoord bieden op de overbezetting. Door de handen in
elkaar te slaan met lokale partners krijgen de kinderen tijdens de opvang toegang
tot vrijetijdsinitiatieven in de buurt. Hiermee creëert de buitenschoolse kinderopvang naast de klassieke nestfunctie ook een webfunctie.

Tip voor kinderopvanginitiatieven
Indien je niet met inschrijvingen werkt en alle aanwezige kinderen uit de buitenschoolse kinderopvang aan de sport- en bewegingsactiviteiten laat deelnemen,
bereik je ook kinderen die normaal niet sporten.
Wil je kinderopvang, sport en beweging integreren in de buitenschoolse kinderopvang? Bekijk dan eens of sport al op de agenda van het lokaal overleg
kinderopvang staat. Spring mee op de kar, bouw een constructief overleg in
en stem af met de lokale sportsector. Bekijk samen of een gezamenlijk aanbod tot de mogelijkheden behoort. Ga ook na of er al een bewegingsaanbod
bestaat waarop de kinderen uit de opvang kunnen aansluiten.

 Het financiële plaatje 
Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot Multimove
in de gemeente Putte.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 euro per schooljaar (2 reeksen van 15
lessen aan 30 euro).
Uitgaven
Vergoeding lesgevers				
Aankoop sport- en beweegmateriaal		
Huur schoolaccommodaties			
Promotiemateriaal en drukwerken		
Brieven en andere documenten			
						

€ 5.893
€ € 500
€ € 375
€ € 200
€ € 100
€ 7.068

Inkomsten
Inschrijvingsgeld				
Projectsubsidie					
						

€ 5.580
€ 2.000
€ 7.780

 Toekomstplannen 
De gemeente Putte blijft inzetten op een naschools bewegingsaanbod voor kinderen en doet dit
binnen de visie van Brede School. Daarnaast bieden twee Putse sportclubs vanaf het najaar 2014
Multimovelessen aan, dit in aanvulling met het gemeentelijk aanbod. Deze lessen zullen in het weekend doorgaan tijdens de clubtrainingen.
Sportclubs ontvangen van de gemeente Putte subsidies voor het organiseren van een Multimoveaanbod. Afspraken in verband met het tijdstip en de locatie van de Multimovelessen worden gemaakt
tussen de sportdienst, sportclubs, opvanginitiatieven en scholen om overlap binnen één (deel)gemeente te voorkomen.
De gemeente zal de scholen meer betrekken en bekijken of en hoe leerkrachten actief ingezet kunnen worden als Multimovelesgevers. Omdat Multimove een niet-schoolse activiteit is, kan dit echter
niet opgenomen worden in het takenpakket. Je zal dus moeten blijven rekenen op de goodwill van de
leerkrachten.
Verder zal de sportdienst een bundel maken van alle lesvoorbereidingen in verband met Multimove
van de voorbije jaren. Deze bundel dient binnen de gemeenten als extra aanvulling op de Multimovelesgeversmap.

