
Buurtsport in Gent:
Multimoven met je buur(t)

 De achtergrond 
Sportnetwerk Gent Noord is een buurtsportproject van vzw Buurtdiensten Gent Noord.
Deze organisatie richt in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham allerlei buurtsportactiviteiten
(wekelijkse lessen, vrij sporten, sportevenementen, …) in. Zij bieden Multimovelessenreeksen aan met als doel de kinderen te laten proeven van Multimove zodat ze nadien naar
een structureel Multimove-aanbod kunnen doorstromen. Vzw Buurtdiensten Gent Noord
heeft als doelstelling het uitbouwen en uitbaten van laagdrempelige voorzieningen in de
wijk Gent Noord (de buurten Sluizeken, Tolhuis, Ham, Voormuide, Muide, Meulestede en
Afrikalaan). Een sterke betrokkenheid van wijkbewoners, medewerkers en partners (bedrijven en organisaties) is hun handelsmerk. Buurtdiensten dragen op een zeer specifieke
manier bij tot een omgeving waar het aangenaam wonen, spelen en werken is.
Sportnetwerk Gent Noord ziet Multimove als een ideaal concept en integratiemiddel om
kansengroepen te bereiken. Multimove focust op bewegingsactiviteiten waar zowel taal als
fantasie aan bod komen. Op die manier leren kinderen spelenderwijs Nederlands. Zeker
voor kleuters die net naar school gaan en een taalachterstand hebben, is dit een pluspunt.
Om kansarme kinderen te bereiken is het aangewezen met Brede Scholen samen te werken. Sportnetwerk Gent Noord werkt samen met 2 scholen uit de Brede School: Muide en
Meulestede-Afrikalaan.
Wat is een Brede School?
Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren
via een kwalitatief aanbod van leeractiviteiten in de binnen- en buitenschoolse tijd, zowel
op school als in de buurt. Een Brede School activeert daarom een netwerk van organisaties
uit verschillende beleidsdomeinen.

Praktische
organisatie
Er worden 3 Multimovelessenreeksen van 4 à 6 lessen in 2 lagere
scholen in de wijk Muide georganiseerd. De lessenreeksen zijn een
groot succes omdat ze meteen na de schooluren plaatsvinden.
Sportnetwerk Gent Noord heeft als doel kinderen van de Multimovelessen te laten proeven en hen daarna te informeren waar ze verder
op een gestructureerde manier aan de Multimove-activiteiten van de
stad Gent en de sportclubs kunnen deelnemen. Op die manier willen
ze jonge kinderen naar het reguliere beweegaanbod van Multimove
toeleiden.
Jammer genoeg verloopt de doorstroming niet altijd even vlot. Heel
wat ouders verkiezen namelijk een aanbod dat meteen na de schooluren en in de school zelf doorgaat.

 De lesgever 
Een opgeleide Multimovebegeleider verzorgt de lessen van Sportnetwerk Gent Noord. Ook enkele studenten uit het laatste jaar Lichamelijke Opvoeding gaven tijdens hun stage les.
Aangezien het om zeer jonge kinderen gaat, is geduld een belangrijke eigenschap van de lesgever. Bij kinderen met een taalachterstand
ziet de lesgever erop toe dat hij voldoende herhaalt en de oefeningen
voordoet.

 Voor wie 
Door met de Brede Scholen samen te
werken bereikt Sportnetwerk Gent
Noord een divers publiek van kinderen.
De ondersteuning van brugfiguren op wie
ze beroep kunnen doen is van cruciaal
belang. Ze hebben een vertrouwensband
met de ouders ontwikkeld waardoor ze
makkelijker met hen kunnen communiceren en hen kunnen overhalen hun kinderen aan de sportactiviteiten te laten
deelnemen.

Wat zijn brugfiguren?
Via het ‘project brugfiguren’ kunnen basisscholen in Gent met een hoog percentage kansarme kinderen een medewerker
aantrekken. Een brugfiguur speelt een
belangrijke rol in het verbeteren van de
relatie tussen de school en de gezinnen.
De werking werd in 2012 met 5 medewerkers versterkt die zich specifiek richten op de populatie van intra-Europese
migranten. Begin 2015 startte eveneens
een proefproject in het secundair onderwijs waar er momenteel 38 brugfiguren
werkzaam zijn.

 De valkuilen 
.

Het structureel Multimove-aanbod van de sportdienst en sportclubs vindt
niet in dezelfde wijk of regio als de werking van het buurtsportnetwerk
plaats. Ouders hebben dan de neiging af te haken, zeker wanneer de verplaatsing te groot is. Tijdstippen die niet aansluiten bij de schoolactiviteiten, kunnen ook een belemmering vormen.

.

Na een volledige schooldag zijn kleuters vaak te vermoeid om nog intensief
te Multimoven.

.

Er is ook een financiële drempel. Het inschrijvingsgeld voor het structureel
Multimove-aanbod bij andere organisaties ligt vaak hoger waardoor sommige ouders niet instappen. Bij de sportdienst kunnen ze wel genieten van
een verlaagd tarief via de UiTPAS.

 De succesfactoren 
Voor ouders is het gemakkelijk wanneer de lessen meteen na de schooluren
in de school plaatsvinden. Zij hoeven hun kinderen dan niet van school op te
pikken om hen nadien naar de beweegles terug te brengen. Werken met brugfiguren vormt een meerwaarde.
De brugfiguur







is een gekende vertrouwenspersoon;
heeft geen hiërarchische band met kind of ouder;
kan tijd maken op een moment dat het voor de ouders past;
werkt individueel en op maat;
werkt verbindend.

 Het financiële plaatje 
Het inschrijvingsgeld voor de lessenreeksen van het buurtsportnetwerk wordt bewust zeer laag gehouden. Ouders betalen 1
euro per les of 5 euro voor 6 lessen.

 Toekomstplannen 
De lessen op school zorgen ervoor dat kinderen geprikkeld
worden. Idealiter zouden ze daarna in hun buurt moeten kunnen deelnemen aan het reguliere Multimove-aanbod. Sportclubs
zouden hierin ook een rol kunnen spelen door Multimove binnen
hun werking in die regio aan te bieden. Op die manier kan Multimove in elke buurt georganiseerd worden en zou de drempel
om deel te nemen kunnen verlaagd worden. De jeugdcoördinator van voetbalclub Standard Muide speelt met dit idee maar jammer genoeg - is dit vandaag nog niet in de praktijk omgezet.
Hopelijk kan dit op termijn gerealiseerd worden.
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