STAPPENPLAN
Tips & stappenplan voor de organisatie van
sportieve ouder- en kinderopvang.

#SPORTERSBELEVENMEER
Beleef het, deel het
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Sportieve kinderopvang of …
OUDERopvang? Verrassend veel
mogelijkheden!
De invloed van ouders op het sportgedrag van
hun kinderen is zeer groot. Zij kunnen hun
kinderen aanzetten tot bewegen of sporten
door hen naar de sportclub te voeren, door
hen te helpen in hun sportkeuze, door hen
aan te moedigen en te motiveren. Maar wat
nog doeltreffender is, ouders kunnen het
goede voorbeeld geven door zelf te gaan
sporten of te bewegen.
Echter … door het werk, de huishoudelijke
taken en de zorg voor de kinderen hebben
ze meestal weinig of geen tijd om zelf te
sporten. Sportdiensten en clubs kunnen
ouders hierbij helpen door naast het
klassieke aanbod een sportieve ouder- of
kinderopvang te organiseren.
Dit extra aanbod biedt ook voordelen aan
clubs. Door een sportieve ouderopvang
gaat niet alleen een betere band ontstaan
tussen de ouders van de leden, maar ook

een nauwere betrokkenheid met de club.
Bij een sportieve kinderopvang hebben de
clubs reeds potentiele nieuwe leden onder
hun hoede, die ze ook warm kunnen maken
voor hun sport en club. Het aanbieden van
een sportieve opvang kan voor ouders ook
een bijkomende troef zijn in het kiezen voor
die club.
Deze publicatie kan helpen bij het opstarten
van een sportieve opvang binnen je
sportdienst. Je vindt verder een stappenplan,
uitgewerkte lesfiches voor de sportieve
kinderopvang en heel wat andere nuttige tips.
Ook kan je het gebruiken om dit onderwerp
binnen je gemeente/stad of bij de lokale
clubs ter sprake te brengen.
Meer info of extra promotiemateriaal nodig?
Onze promotiediensten helpen je graag
verder.

Dé vier redenen om ook in jouw gemeente of stad met sportieve opvang te starten:
✔ Jong geleerd is oud gedaan, ook bij sport! Sportende ouders bezorgen kinderen de
allergrootste motivatie door zelf het goede voorbeeld te geven.
✔ Een sportieve kinderopvang is voor ouders een reden om (opnieuw) te gaan sporten.
✔ Elk kind dat mee komt bewegen is een potentieel nieuw lid voor de lokale sportclubs.
✔ Ouders zijn door de ouderlessen extra betrokken bij de sportclub van hun kind.
Met sportieve opvang kan je dus alle kanten uit. We stoppen deze brochure boordevol tips en
inspiratie om dit initiatief ook vanuit jouw sportdienst aan te moedigen.
S p o r t i eve O u d e r - e n k i n d e ro pva n g

Lees verder en ga zelf aan de slag!
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Starten met
sportieve
opvang
Een goede
voorbereiding
is alles
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Breng alles in kaart:
mogelijkheden, interesses
& noden
•

Bekijk welke (bestaande) activiteiten
geschikt zijn om sportieve opvang
aan te koppelen, of welke sportclubs
hiervoor open staan.

•

Sportactiviteiten voor
volwassenen?
Denk aan sportieve kinderopvang.

•

Sportclubs met jeugdwerking?
Denk aan bewegings- en
sportmogelijkheden voor wachtende
ouders.

•

Hou een enquête bij de ouders van
sportende kinderen én bij sportende
ouders. Breng zo de noden en
interesses in kaart. Op die manier
maak je hen ook al warm voor het
idee.

•

Laat een ballonnetje op via je
Facebookpagina en hou de reacties
in de gaten.

•

Ga na of er ouders interesse hebben
om mee de sportieve opvang te
organiseren of te begeleiden.

•

Breng de beschikbare ruimte in
kaart: een zaaltje of een deel van de
sporthal, een park in de buurt, een
baan in het zwembad, materiaal, enz.

•

Informeer de ouders over de
voordelen van sportieve opvang
(slim tijd maken voor sport, motiveren
van de kinderen, geen oppas zoeken, …)

o

Sportieve
opvang starten
geslaagde
activiteiten
kiezen

Ouders zijn de grootste supporters van
hun sportende kinderen: ze helpen hen
met de juiste sportkeuze, brengen ze
naar de club, moedigen hen aan en
volgen hun prestaties op. Wat als je de
ouders uit de toeschouwersbank of de
cafetaria wegplukt en hen zélf ook aan
het bewegen zet?

S p o r t i eve O u d e r - e n k i n d e ro pva n g

Bedenk een activiteit
voor ouders van sportende
kinderen
Tips vooraf
•

Een lage drempel zorgt voor succes!
Zorg dat ouders aan elk lesmoment vrij
kunnen deelnemen. Werk dus niet met
verplichte inschrijving vooraf.

•

Leg de nadruk op plezier. Het is
voor drukbezette ouders een recreatief
bewegingsmoment.

•

Variatie + differentiatie. Maak er een
gevarieerd programma van waar zowel
fitte sporters als beginners aan kunnen
deelnemen.

•

Oma’s en opa’s aan de top. Plan je
de activiteit op woensdagnamiddag?
Richt je dan ook naar (sportieve)
grootouders.

•

Lesgevers met de juiste instelling.
Zet gemotiveerde lesgevers in die mee
zijn met het verhaal.

•

Supporter voor ouders. Ouders die
(opnieuw) starten met sporten zijn
sneller geneigd om af te haken. Blijf
hen aanmoedigen!

•

Veilig verzekerd. Sluit een verzekering
af voor de deelnemers of informeer
hen over de mogelijkheden binnen hun
huidige verzekering.
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Hoe bedenk je een goede activiteit?

Je wil een activiteit voor

Maak gebruik van dit schema!
Ja
Je hebt infrastructuur
Ja

Heb je een lesgever?
Nee

Je mogelijkheden
zijn groot!

Laat de ouders:
• Vrij sporten
• Een wedstrijd spelen

Ja
Fit in je lijf:
• Core-stability
• BBB
• Bootcamp
Balsporten:
• Volleybal
Met de racket!
• Badminton
• Tafeltennis
• Tennis
• Padel

Het water in:
• Zwemmen (baantjes)
• Aquafitness/Aquajogging
Rennen:
• Joggen (in combi met atletiekclub?)
• Looptechniek
• Sporten met hartslagmeter
Sport = fun:
• Zelfde sport als kinderen
• Omnisport (elke week andere sport)
• Zelfverdediging
• Yoga
• Tai Chi
• Aerobic/dansen/stijldansen
• Circusinitiatie
• Frisbee
• Geocaching (werken met GPS)

ONZE TIPS

De lesgever kan de
opwarming geven, de
activiteit begeleiden of
eerder sturen met tips i.v.m.
techniek en tactiek of af en
toe een recreatief
tornooi/wedstrijdje
organiseren.
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Bijvoorbeeld:
• Volleybal/netbal
• Badminton
• Tafeltennis
• Zwemmen (baantjes)
• Joggen
• Zelfde sport als kinderen
• Tennis
• Padel
• Opstellen van een fitnesscircuit
met infofiches per post

ONZE TIPS

Een enthousiaste ouder
kan hier het voortouw
nemen. Zorg dat er bij de
start iemand van de club
of de sportdienst
aanwezig is.

it voor ouders organiseren
Nee

Ga naar pagina 3 en lees de voordelen opnieuw

Ja

astructuur beschikbaar
Nee

Heb je een lesgever?

Ja

Nee

Start-to programma
met begeleiding en
trainingsschema:
• Lopen
• Wandelen
ONZE TIPS
Licht de ouders vanaf de
• Mountainbike
start in over het verloop

van de lessenreeks. Sport
Fit in je lijf:
in het park, in het bos, op
• Core-stability
een verder gelegen
• BBB
oefenveldje, …
• Bootcamp
• Fit-o-meter
• Outdoor fitheidsgym

Lichaam én geest:
• Yoga in de natuur
• Tai Chi
Sport = fun:
• Snag(golf)
• Frisbee
• Beachvolleybal/netbal
• Voetbal
• Omnisport

S p o r t i eve O u d e r - e n k i n d e ro pva n g

Start-to programma:
- Lopen
- Wandelen
- Nordic Walking
•
•
•
•
•
•

(als er materiaal beschikbaar is)

Oriëntatielopen
GPS-wandelen
Geocaching
Wandelzoektocht
Kubb
Petanque

ONZE TIPS

Blijf dicht bij de
sportlocatie van de
kinderen. Werk naar een
event toe. Voorzie een
coach die de eerste
les opstart.
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Sportieve
opvang
starten:
geslaagde
activiteiten
kiezen
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Bedenk een activiteit voor
kinderen van sportende
ouders
Eerste, belangrijke stap: voorzie
begeleiders of lesgevers om de kinderen
kwalitatief op te vangen. Goede
ondersteuning is cruciaal voor het
vertrouwen van de ouders en het
enthousiasme van de kinderen.
En verder:
•

Handig tijdstip. Organiseer de opvang
parallel aan een aantrekkelijke lessenreeks voor ouders.

•

Vlekkeloze organisatie. Zorg dat de
kinderen in een goed georganiseerde
en veilige omgeving opgevangen
worden. Zo kunnen de ouders zorgeloos sporten.

•

Plezier voorop. Leg de nadruk op
beleving en sportplezier!

•

Zorg voor:
- Gemotiveerde en bekwame lesgevers
- Leuke gevarieerde kinderactiviteiten
en gezonde snacks
- Kennismaking met verschillende
sporten (i.s.m. sportclubs)
- Goed opgebouwde lessenreeksen met
voldoende differentiatie

•

Betrek de ouders. Toets elk voorstel of
idee af met enkele ouders.

Inspiratie-activiteiten
voor sportieve
kinderopvang!
In de brochure ‘Inspiratielessen sportieve kinderopvang’ vind je heel wat
inspiratielessen om van de sportieve
kinderopvang een echte fun-activiteit
te maken.

S p o r t i eve O u d e r - e n k i n d e ro pva n g

•

Voor 3 tot 6 jarigen

•

Voor 6 tot 8 jarigen

•

Voor 8 tot 12 jarigen
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Succesvol sportieve
opvang organiseren: voer
de juiste promotie!
Belangrijke tip! Je
activiteit moet op punt
staan (en afgetoetst
zijn) voordat je start
met de promotie.

•

Benut elk contactmoment. Geef
ouders een folder mee bij de
inschrijving van hun kind in de
sportclub, hang posters op in de
sporthal en de cafetaria, …

•

Maak mensen warm en neem
twijfels weg. Laat een lesgever bij de
inschrijving of de eerste training/les de
ouders uitleg geven over de activiteiten
en het niveau van de lessen.

•

Neem obstakels weg. Maak duidelijk
dat iedereen op eigen ritme en maat
kan sporten en dat het niet verplicht is
om alle lessen te volgen.

•

Laat mensen proeven. Laat mensen
deelnemen aan een vrijblijvende
proefles.

Promotie voor de start van de sportieve
ouder- of kinderopvang
•

•
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Duidelijke aankondiging. Zorg dat het
aanbod goed vooraf aangekondigd is.
Het kan voor ouders een reden zijn om
voor die activiteit of club te kiezen.
Zet sociale media in. Vermeld je
aanbod/activiteit op je website en
op je sociale media. Herhalen is geen
overbodige luxe.

Promotie tijdens de activiteiten
•

•

•

•

De eerste indruk is zeer belangrijk.
De eerste les is doorslaggevend en die
moet dus meer dan geslaagd zijn. Druk
dit ook op het hart van de lesgever.
Spreek ouders aan. Stap op mama’s
of papa’s af die de training of lessen
van hun kind aan de zijlijn meevolgen.
Moedig hen aan. Veel mensen hebben
‘een zetje’ nodig. Maak duidelijk dat
ze niet elke les moeten deelnemen.
Ook instappen op een later tijdstip is
mogelijk.
Zet sociale media in. Deel elke week
een groepsfoto van de deelnemers op
de sociale media van de gemeente/
stad/club. Dit zal de ouders aanmoedigen om opnieuw deel te nemen & het
zorgt voor een grappig eindmoment.
Motiveer je deelnemers
• Eindig elke les met de aankondiging
van de volgende les.
• Organiseer tijdens de reeks af en
toe iets leuks of onverwachts. Grijp
eventueel volgende momenten aan:
Sinterklaas, kerst, carnaval, …
• Samen sporten met plezier.
Organiseer op de laatste les van het
seizoen of de lessenreeks een activiteit
(tornooi, sportieve picknick, …) met
kinderen en ouders samen.

S p o r t i eve O u d e r - e n k i n d e ro pva n g

Hou contact na de lessenreeks/
activiteit
Moedig ouders en/of kinderen uit de
sportieve opvang aan om verder te
sporten en bewegen.
•

Inspireer je sporters. Geef bij het einde
van de lessenreeks advies en tips waar
zij of hun kinderen terecht kunnen om
verder te sporten.

•

De sportclub is een logische keuze.
Informeer de ouders /kinderen over
de lessen in de sportclub. Kies de
activiteiten zo dat ze aansluiten bij het
bestaand aanbod in de gemeente, stad
of sportclub.

•

Geef een teaser mee. Kondig de
plannen van volgend seizoen aan.
Informeer bij de ouders wat ze nog
meer willen aanleren of trainen.

•

Incentives. Voorzie voor de
deelnemers aan de sportieve opvang
vanuit de gemeente of stad gratis
zwembeurten, gadgets, …
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Sportieve opvang organiseren?
Sport Vlaanderen biedt ondersteuning!
Sport Vlaanderen voorziet ondersteuning voor de organisatie van sportieve opvang (o.a.
promotiemateriaal, sfeermateriaal en gadgets voor de ouders)
Sportdiensten kunnen ook rekenen op begeleiding via promotiediensten en ze kunnen
ondersteuning krijgen via lesgeverskredieten (10 lessen). Ook sportclubs kunnen dit aanvragen via de sportdienst.

Vraag als sportdienst jouw ondersteuning aan!
Surf naar www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer of contacteer je provinciale Sport
Vlaanderen promotiedienst

#SPORTERSBELEVENMEER
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