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Samenwerking
onder én na schooltijd

Beweegteam Oost-Enschede levert kinderen veel op!
Al sinds lange tijd is de gemeente Enschede bezig
met het bewegingsonderwijs op alle basisscholen in
Enschede. Door in de jaren ’80 van de vorige eeuw
convenanten af te sluiten met de schoolbesturen
is er een stevig fundament gelegd voor de huidige
situatie in Enschede. Zo ook in Enschede-Oost waar,
net als in de rest van de stad, zeer actief met beweegteams wordt gewerkt. En dat merken vooral
de kinderen op en rond de scholen!
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Het fenomeen beweegteam is vanaf 2008
tegelijkertijd opgekomen met de combinatiefunctionaris, die sindsdien vanuit het Rijk met
de Impuls Brede Scholen is ingevoerd. Zowel
de combinatiefunctionaris, als de beweeg–
teams hebben sinds 2008 een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Zo ook in Enschede, die als stad zelfs
twee keer achter elkaar de titel “Sportiefste gemeente van het jaar” in ontvangst mocht nemen. Dit
betekent in de praktijk dat er dus erg veel gebeurd
op het gebied van bewegen en sport. In EnschedeOost doen ze dat met verschillende sleutelfiguren: de
gymleraar, combinatiefunctionarissen en studenten.
Hierbij kan de gymleraar tevens combinatiefunctionaris zijn, maar zijn er ook combinatiefunctionarissen
vanuit de sport die op school komen en soms zelfs
die het tussenschoolse aanbod in de pauze verzorgen
via de methode van BeweegWijs (zie Lichamelijke
Opvoeding 7, 2013).
De gemeente Enschede had al jaren vakleerkrachten gymnastiek, die werden aangestuurd door de
gemeente. Het was dus een vrij simpele stap om de
functie van gymleraar uit te breiden naar het gebied
van de sportvereniging. Hiermee zijn er zowel onder
als na schooltijd hbo- én mbo-opgeleide professionals met de kinderen aan de slag. Kwaliteit van
de lessen en activiteiten is hiermee geborgd. En dat
vond en vindt de gemeente zeer belangrijk.
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De drie musketiers

Van de ALO-opgeleide gymleraar, de mbo-opgeleide BOS-medewerker tot aan de studenten
mbo Sport en Bewegen, allemaal werken ze samen met de kinderen op dezelfde scholen.
Wekelijks hebben zij overleg met elkaar in het beweegteam Oost over hoe het gaat en wat
er gaat komen de komende weken op de scholen. De samenwerking met de mbo Sport
en Bewegen-opleiding van het roc van Twente is dan ook goed en van grote waarde. Twee
van de medewerkers (Felix van Berkel en Mirko Weustink) hebben ook een achtergrond bij
het roc van Twente, dat hiermee ook gelijk studenten aflevert aan de arbeidsmarkt. Bij Felix
heeft dat nog even geduurd, omdat hij na het mbo naar de ALO ging, maar Mirko is meteen
na zijn studie begonnen in Oost en daar is hij nog steeds erg blij mee: “Ik had geen zin om
door te gaan studeren en heb direct gesolliciteerd als combinatiefunctionaris. En dat doe ik
nu al twee jaar. Bevalt me erg goed én het is heel leuk werk, zeker met de studenten erbij!”
Iedere gymleraar/combinatiefunctionaris begeleidt een groepje studenten. Deze studenten
kunnen uit alle leerjaren komen en geven ieder op zijn/haar eigen niveau lessen of begeleiden activiteiten. “Het is heel leuk om die studenten te begeleiden” zegt Felix enthousiast.
“Dat komt natuurlijk ook, omdat we zelf ook die opleiding gevolgd hebben en omdat we
regelmatig contact met onze oude docenten hebben. Die willen dan weer weten of de opleiding nog aansluit bij het werkveld. Daar denken we dus ook over mee.” Ook gymleraar Toon
Dokter is enthousiast over hoe hij zijn werk samen met de anderen kan doen: “Ik werkte al
als gymleraar op een school in Oost, maar mijn werkzaamheden en aanstelling zijn uitgebreid tot combinatiefunctionaris, omdat de gemeente meer wilde met de kinderen. Dat was
natuurlijk mooi, daar zei ik geen nee tegen!”
Het werken met een beweegteam en de opzet achter het hele project levert niet alleen
werk- en leerplezier, maar het levert ook enorm veel op voor de kinderen in Enschede-Oost.
Sinds het begin van ieders werkzaamheden behalen ze grote en kleine successen. Eén die
Mirko dan graag wil noemen is dat de kinderen meer dan voorheen lid zijn van een sportvereniging en dus structureel zijn gaan sporten. De werkzaamheden werpen dus vruchten af.
Iets waar alle betrokkenen dan ook terecht zeer trots op zijn.
Met veel plezier kijken de mensen van Beweegteam Oost-Enschede dan ook vooruit naar
wat er de komende tijd weer staat te gebeuren. “We gaan er weer volle bak tegenaan met
de kinderen!”, zegt Felix tot slot met hoorbaar enthousiasme in zijn (Enschedese) stem. �❚
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