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Sportdienst in samenwerking
met kinderopvang
Overpelt

De achtergrond
De capaciteit van de naschoolse opvang
wordt te klein waardoor de opvang kinderen
moet weigeren. Omdat er nog enkele zalen
vrij zijn in de sporthal, lanceert de dienst vrije
tijd het idee om aan kinderen uit de opvang
Multimoveles te geven. Op die manier wordt
er extra capaciteit in de opvang gecreëerd
Naast deze Multimoveles in de opvang, geeft
ook de sportdienst een Multimovesessie.

Waar en wanneer
De Multimoveles voor de kinderen van de opvang
en de les voor alle andere (externe) kinderen vinden naast elkaar plaats op dinsdag en donderdag
van 16 tot 17 uur in het gemeentelijk sportcentrum
De Bemvoort. Het sportcentrum ligt op wandelafstand van de school en de kinderopvang. De begeleiders van de kinderopvang begeleiden de kinderen uit de opvang naar het sportcentrum en na de
les terug naar de opvang.
In eerste instantie nemen alle kinderen die zeker tot
17.15 uur in de opvang blijven, aan de Multimovelessen deel. Sommige kinderen maken echter liever
hun huiswerk of vinden de lessen niet leuk. Daarom wordt enkele weken later beslist dat enkel de
gemotiveerde kinderen aan de lessen hoeven deel
te nemen.

De lesgevers
Enkele begeleiders van de kinderopvang geven
de Multimoveles voor kinderen uit de opvang. Zij
beschikken over het diploma kinderverzorgster/
opvoeder en volgden de opleiding Multimovebegeleider. Wekelijks geeft een andere begeleider les.
Indien er minder dan veertien kinderen deelnemen,
geeft één begeleider les. Een andere begeleider assisteert dan wel bij de verplaatsing van de kinderen
naar de sporthal en terug. Indien er meer dan veertien kinderen Multimoven, geven twee begeleiders
samen les.
In de groep van de sportdienst beschikt één vaste
lesgever van de sportdienst over het diploma regentaat LO en het attest Multimovebegeleider.

De aanpak
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Brainstorm over mogelijke oplossingen capaciteitsprobleem opvang
• Overleg met diensthoofden vrije tijd, jeugd, cultuur, bib, opvang, …
• Samen werken ze een concept uit om de overbezetting in de naschoolse opvang op
te vangen, namelijk: de verschillende gemeentelijke diensten organiseren activiteiten voor de kinderen zoals beweeg- en sportmomenten, culturele activiteiten, … De
begeleiders van de opvang brengen de kinderen naar de activiteit en nadien terug
naar de opvang
• Praktische organisatie van een beweegmoment in de sporthal voor kinderen uit de
opvang, op een moment dat de sporthal leeg is. De begeleiders van de opvang worden
bij de Multimovelessen betrokken, geven de lessen zelf, en verzorgen het transport
van de kinderen naar en van de les
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Voorbereiding start
• In een overlegmoment tussen de sportdienst en de twee hoofdbegeleiders van de
opvang wordt Multimove toegelicht. Er wordt beslist dat de begeleiders om de beurt
zullen lesgeven
• Alle begeleiders volgen de opleiding Multimovebegeleider
• De sportdienst bereidt een apart aanbod voor voor kinderen die niet naar de opvang
gaan
3

Informeren ouders
• Multimove wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad en het neuzeneuzekrantje
dat in de kleuterscholen en het basisonderwijs uitgedeeld wordt
• Multimoveflyers worden via de kinderopvang verspreid
• Mond-tot-mondreclame via ouders van de kinderopvang

De taakverdeling
Sportdienst
• Algemene coördinatie
• Organiseren van overlegmomenten en praktische afspraken met de naschoolse opvang
• Promotie via het gemeentelijke infoblad en via het neuzeneuzekrantje voor kleuterscholen en basisonderwijs
• Communicatie met ouders
• Organiseren van een eigen lessenreeks Multimove (voor
kinderen die niet naar de opvang gaan)
• Voorzien van lesgever
• Bijhouden van inschrijvingen en aanwezigheden
Kinderopvang
• Begeleiders van de opvang geven om de beurt een Multimoveles in de sporthal, zij bereiden de lessen zelf voor
• Opvolgen van de aanwezigheden
• Communicatie met de ouders van kinderen in de opvang
• De begeleiders brengen de kinderen van de school naar de
sporthal en na de les terug naar de opvang

De valkuilen
De begeleiders van de opvang staan er niet allemaal achter om zelf de Multimovelessen te
geven en voelen zich niet zeker in deze functie. De sportdienst en opvang kiezen dan ook voor
een beurtrol zodat de begeleiders niet wekelijks les hoeven te geven. Dit zorgt er echter voor
dat de begeleiders van de opvang weinig ervaring kunnen opdoen in het lesgeven. Ze vinden
het zeer moeilijk, waardoor ook de kinderen de lessen niet zo positief ervaren. Ze krijgen het
organisatorisch moeilijk geregeld en hebben problemen om de orde te bewaren. Bij de begeleider van de sportdienst stelt dit probleem zich niet omdat die hiervoor academisch opgeleid
is. Begeleiders van de opvang zijn gediplomeerd om de kinderen op te vangen, maar niet om
een sportles te geven.
Na één jaar Multimove wordt dan ook beslist om het aanbod vanuit de opvang te schrappen.
Nu biedt enkel de sportdienst Multimovelessen aan. Kinderen uit de opvang kunnen hier wel
nog voor inschrijven. De begeleiders van de opvang brengen deze kinderen naar de les en
nadien terug naar de opvang.
Het is belangrijk dat begeleiders van de opvang er zelf 100% achter staan om als lesgever ingeschakeld te worden. Een goede begeleiding en ondersteuning in de voorbereiding, opbouw
en organisatie van de lessen biedt zeker en vast een grote meerwaarde.

De succesfactoren
Na het schrappen van het aanbod vanuit de opvang stelt de sportdienst een extra externe
lesgever aan voor de Multimovelessen. De begeleiders van de opvang zorgen voor het vervoer
van de school naar de les en na de les terug naar de opvang. Dit systeem werkt perfect. Ook
voor de andere gemeentelijke activiteiten neemt de gemeente de organisatie op zich en zorgen
de begeleiders van de opvang voor een veilige verplaatsing van de kinderen van en naar de
activiteit.
De opvang kreeg gedurende het eerste Multimovejaar sport- en beweegmateriaal van de sportdienst. Dit materiaal wordt ook tijdens de zomer gebruikt om buiten op het grasveld met de
kinderen te spelen. Multimove heeft de visie van de opvang over een sportieve opvang in positieve zin veranderd. De opvang tracht regelmatig sportieve spelen op te nemen in zijn aanbod.
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