ONDERWIJS

port voor alle
basisschool
leerlingen
Veel enthousiasme en draagkracht in Hengelo

 ROELOF JAN VOCHTELOO

Met een gevarieerd BasisAanbodSport laat het gemeentelijke sportstimuleringsteam
Hengelo Sport alle basisschoolkinderen in de gemeente Hengelo sporten en
bewegen. De samenwerking tussen de gemeente, basisscholen en sportverenigingen
staat uitstekend aangeschreven. Tijd voor een gesprek met Chantal Wildemors,
beleidsadviseur Sport en Bewegen bij de gemeente Hengelo.
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Voordelen voor het basisonderwijs
Katholieke Basisschool De Schothorst maakt als één van de 35 Hengelose basisscholen gebruik van
het sportaanbod van Hengelo Sport. Directeur Annet Verlijsdonk legt uit dat de samenwerking zo goed
is omdat Hengelo Sport de spil is tussen gemeente, sportverenigingen en scholen. “Het allerbelangrijkste is dat alle kinderen van de gemeente Hengelo kunnen profiteren van een zeer gevarieerd sportaanbod. Ook de sportverenigingen profiteren van de samenwerking, aangezien zij de basisschoolleerlingen
kennis kunnen laten maken met hun vereniging of sport. Tot slot hebben ook de basisscholen er baat
bij: ten eerste omdat de organisatie van de schoolsporttoernooien ons grotendeels uit handen wordt
genomen en ten tweede omdat onze leerlingen kunnen profiteren van een uitgebreid en gevarieerd
sportaanbod.”
Gevraagd naar de inhoudelijke samenwerking stelt Verlijsdonk: “Binnen de school hebben we een
schoolsportcoördinator, die de collega’s op de hoogte houdt van de Hengelo Sport-activiteiten en zowel
voor interne als externe vragen de contactpersoon is. Verder zijn onze leerkrachten direct betrokken bij
Hengelo Sport, omdat zij met hun leerlingen de activiteiten doen.” Als directeur bezoekt Verlijsdonk de
sportactiviteiten waar haar leerlingen aan meedoen en houdt ze ouders via de nieuwsbrief op de hoogte
van de activiteiten. Verder is er één keer per jaar een informatiebijeenkomst voor alle scholen, waarbij ze
altijd aanwezig probeert te zijn.
Paul Afman, namens de Woolderschool de contactpersoon van Hengelo Sport: “Door de vakkundige organisatie en het enthousiasme van Hengelo Sport is de belangstelling voor het sporten weer
opgebloeid. Door de professionele organisatie worden ook onze leerkrachten ontzien. De wijze waarop
Hengelo Sport de activiteiten coördineert en organiseert is een geweldige stimulans voor alle scholen en
wij zijn bijzonder tevreden over de manier waarop dit in de gemeente Hengelo is geregeld.”

“IK PROBEER VERBINDINGEN
TOT STAND TE BRENGEN,
KANSEN TE BENUTTEN
EN PARTIJEN TE
ENTHOUSIASMEREN”
Chantal Wildemors

Wat was voor uw gemeente de reden om
in 2008 met Hengelo Sport te starten?
“Als gemeente Hengelo hebben wij de ambitie om sport, bewegen en een gezonde
leefstijl te bevorderen en onze jeugd is
hierin een belangrijke doelgroep. In 2008
zijn we op beperkte schaal begonnen met
de inzet van Hengelo Sport en anno 2015
bereiken we met een zeer uitdagend en
afwisselend sport- en beweegaanbod alle
– ruim 8.000 – basisschoolleerlingen in
de gemeente. Hiermee realiseren we ongeveer 120.000 sportbewegingen per jaar,
waarbij één sportbeweging staat voor vijftig minuten sporten per kind.”

Binnen Hengelo Sport werkt de
gemeente samen met alle 35 basisscholen en meer dan 40 organisaties en
verenigingen op het gebied van sport,
welzijn en zorg. Waarom is dit zo’n goed
samenwerkingsverband en hoe hebben
jullie elkaar gevonden?

Hengelo Sport online
www.hengelosport.nl
www.facebook.com/hengelosport
www.twitter.com/hengelosport
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“Op het gebied van sportstimulering heeft
de gemeente vele jaren geleden al op beperkte schaal de samenwerking gezocht
met het onderwijs. Via de BOS-regeling
(Buurt, Onderwijs, Sport), de NASB-projecten (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen) en de bredeschoolontwikkeling

hebben we in de loop der jaren veel geïnvesteerd in het leggen en onderhouden
van contacten met het onderwijs en de
sportaanbieders.”
“Door continuïteit en prioriteit in het beleid aan te brengen en voortdurend met
elkaar in gesprek te blijven is het gelukt
om in de loop der jaren een stevig fundament te leggen. Hierbinnen heeft Hengelo
Sport steeds meer vorm en inhoud gekregen en de input en feedback van scholen,
kinderen en ouders is hier nadrukkelijk in
verwerkt. Dat maakt dat er binnen het onderwijs in Hengelo veel enthousiasme en
draagvlak is voor Hengelo Sport.”
“Binnen deze structuur worden de buurtsportcoaches van Hengelo Sport in de
gelegenheid gesteld om hun specifieke
kennis en expertise te benutten en vooral
te doen waar zij goed in zijn: het samen
met het onderwijs en de sportaanbieders
daadwerkelijk uitvoeren van een prachtig
sport- en beweegaanbod.”

Wat is uw persoonlijke rol?
“Maatschappelijke opgaven, zoals sportstimulering, zijn nooit exclusieve taken
van de gemeente.Vanuit die gedachte hebben we de betrokkenheid en inzet van
anderen nodig om onze doelstellingen te

“Goede buurtsportcoaches
zijn van levensbelang”
Raymond van het Bolscher is
sportcoördinator bij Hengelo
Sport. Als samensteller van de
jaarplanning staat hij in nauw
contact met alle scholen en de
sportverenigingen die bij de diverse
activiteiten betrokken zijn. Verder
onderhoudt hij ook het contact met
diverse instanties en sportbonden
– zoals de KNVB, de Johan Cruyff
Foundation, ROC S&B, stichting
FBK-Games en NOC*NSF –, geeft
hij GYM-lessen en monitort hij alle
activiteiten.
“In zo’n samenwerking zijn goede
buurtsportcoaches van levensbelang”, zo stelt Van het Bolscher.
“Met name als het gaat om goede
communicatie en het leggen van
verbindingen tussen de diverse
partijen. Naast de gemeente zijn
dat basisscholen, verenigingen,
sportbonden en sportaccommodaties.”

Judolessen
“Dit is een supergoed initiatief”, zo steekt Marc Haagsma enthousiast van wal. Zijn Judoschool
Haagsma verzorgt jaarlijks tientallen judolessen op de verschillende Hengelose basisscholen.
Volgens hem zorgt de goede organisatiestructuur en communicatie voor de benodigde duidelijkheid
en helderheid. “Het is niet voor niets dat Hengelo Sport een voorbeeld voor veel gemeenten is. Het
brengt sport in beweging en dat is goed om te zien.”
Zo’n zes jaar geleden zocht Haagsma zelf contact met de gemeente en inmiddels is er een structurele samenwerking ontstaan. Zelf verzorgt hij enkele lessen voor Hengelo Sport, maar het merendeel
komt voor rekening van zijn collega’s en de collega’s van Judo Promotion Twente. Haagsma
legt uit dat hij niet alleen zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt, maar dat de samenwerking met Hengelo Sport zijn judoschool
ook zichtbaarheid en enkele nieuwe leden
– “zo’n tien à vijftien per jaar” – oplevert.
Hij besluit met de wens om de judolessen op
structurelere basis te verzorgen. “De meesters en juffen aan de kant zien hoe door onze
lessen het samenspel in de groep verandert.
Jongens en meisjes reageren beter op elkaar
en de stoere jongens gaan ook beter met de
minder stoere jongens om. Wij zouden deze
ontwikkeling graag wat langer vormgeven en
kijken momenteel met Chantal Wildemors naar
de mogelijkheden hiervoor.”
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SWIM, GYM, EVENTS en TOURNAMENTS
Het BasisAanbodSport van Hengelo Sport bestaat uit SWIM- en GYM-lessen, EVENTS en TOURNAMENTS. Bertil Pepers, sportprogrammeur,
coördinator en docent bij Hengelo Sport: “De SWIM-lessen zijn natte gymlessen, waarbij kinderen op een speelse manier leren zwemmen en hun
C-diploma kunnen halen. Tijdens de GYM-lessen maken de kinderen op de schoollocatie kennis met de diverse sporten. Jaarlijks organiseren we
tien EVENTS, zoals een sportdag, een ren je rot-quiz, een atletiekweek, een schaats- en een straatvoetbalevenement. Verder organiseren we per
jaar TOURNAMENTS in zwemmen, voetbal, cmv (circulatie mini volleybal), dammen, schaken, handbal, beeball, atletiek en tafeltennis.”
Pepers stelt dat Hengelo Sport zich door de jaren heen heeft bewezen binnen de gemeente Hengelo. “Alle scholen, sportverenigingen en andere
aanbieders zien Hengelo Sport als een zeer betrouwbare partner met specialisten, die een uitgebalanceerd en uitdagend aanbod maken voor alle
Hengelose kinderen.”

realiseren. Als beleidsadviseur Sport en
Bewegen probeer ik een regisserende en
stimulerende rol te pakken; verbindingen
tot stand te brengen, kansen te benutten
en partijen te enthousiasmeren. In nauw
overleg met mijn collega Bertil Pepers bewaak ik de inhoud van Hengelo Sport en
zorg ik ervoor dat er waar nodig en mogelijk tijdig wordt bijgestuurd.”

“DE SAMENWERKING MET HENGELO SPORT EN HET ONDERWIJS
LEVERT DE SPORTVERENIGINGEN OOK NOG EEN EXTRA
ZAKCENTJE OP”
Chantal Wildemors

Sommige gemeenten zetten hun buurtsportcoaches (deels) in als vakleerkracht bewegingsonderwijs, maar uw
gemeente heeft daar bewust niet voor
gekozen. Waarom niet?
“Wij vinden dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het bewegingsonderwijs op school. Vanuit de gemeente
zetten wij juist in op sportstimulering: op
kennismaking met verschillende sporten,
sportaanbieders en sportlocaties in Hengelo. We willen kinderen op een positieve
manier in contact brengen met sport en
bewegen. Bij alle activiteiten staan samenwerken, talenten ontwikkelen, veiligheid
en plezier maken centraal. Ook is er veel
aandacht voor respect, bewustwording
en een gezonde leefstijl, richting zowel
kinderen als hun ouders. Door deze werkwijze en het doorontwikkelde BasisAanbodSport hebben we in de afgelopen
jaren veel credits opgebouwd bij alle betrokkenen. Hengelo Sport is een van de
pareltjes van het gemeentelijke beleid en
is landelijk meerdere keren als good practice benoemd.”

Hoe is de financiering geregeld?
“Hengelo Sport draait met een budget van
zo’n 20.000 euro per jaar. Het team van
Hengelo Sport bestaat uit elf buurtsportcoaches, bij elkaar 5,8 fte’s. Voor veertig
procent van de loonkosten kunnen we
gebruikmaken van de rijksregeling Brede
Impuls Combinatiefuncties. De cofinanciering van de loonkosten is geregeld via
gemeentelijke middelen die beschikbaar
zijn voor sportstimulering. Verder betalen
de scholen – via een beperkte bijdrage per
leerling – alle overige bijkomende kosten,
zoals de huur van de accommodaties, aan-
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schaf en huur van materialen, prijsjes en
inhuur van derden. Voor deze kleine bijdrage mogen de scholen dus overal aan
meedoen.”
“De lokale sportverenigingen die een bijdrage leveren aan het BasisAanbodSport
krijgen hiervoor een beperkte vergoeding.
De samenwerking met Hengelo Sport en
het onderwijs levert hen – naast de nodige pr en mogelijke aanwas van nieuwe
leden – dus ook nog een extra zakcentje
op. Verder hebben we een barterdeal met
een lokale supermarktketen. Vanuit haar
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-rol stelt deze jaarlijks duizenden gezonde tussendoortjes beschikbaar aan de

deelnemende kinderen. Als tegenprestatie
organiseert het team van Hengelo Sport
samen met deze supermarktketen jaarlijks
een gezonde sportieve wijkdag voor alle
buurtbewoners. Dit zijn mooie voorbeelden van win-winsituaties.”
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