En verder
‘De sportverenging kindvriendelijker en de school sportiever maken’

Combinatiefunctionarissen
aan de wieg van sportinnovaties
De naam zegt het al: combinatiefunctionarissen combineren hun werk in het
onderwijs met activiteiten bij een sportvereniging of culturele instelling. Een unieke
kruisbestuiving die prachtige, nieuwe initiatieven op kan leveren. Zoals bij SV Hatert
waar combinatiefunctionaris Robert Theunissen een speciaal voetbalteam voor licht
autistische kinderen opstartte, Lex Opdam die bij het Kandinsky College ontdekte
dat zelfs de lastigste leerlingen in beweging komen met e-fitness en Marjolein
Peeters die voetbal en tafeltennis moeiteloos combineert.
Door: Floor de Booys

V

Voordat hij in de lente van 2009 als combinatiefunctionaris
aan de slag ging, werkte Robert Theunissen in het speciaal
onderwijs. In de avonduren was hij actief voor de KNVB als
regiotrainer. Een combinatie die hem voldoening schonk.
Maar toen Robert Theunissen de vacature van combinatiefunctionaris zag, wist hij meteen dat de baan hem op het lijf geschreven was. “Deze functie combineert alles wat ik belangrijk vind.” Hij is
dan ook helemaal op zijn plek als combinatiefunctionaris bij reguliere
basisschool De Vossenburcht en
voetbalvereniging SV Hatert.
Door zijn jarenlange ervaring in
het speciaal onderwijs, hebben
kinderen met een beperking zijn
aandacht. Toen de ouders van Bram
hem vertelden dat hun zoon van
voetbal af ging omdat hij door een
lichte autistische stoornis niet goed mee kon komen in het team, wist
Robert dat hij actie moest ondernemen. “Het is toch zonde als een

jongen die zo graag voetbalt als Bram, moet stoppen omdat hij door
een lichte beperking niet mee kan komen?”
Robert nam contact op met Special Heroes, een landelijk initiatief van
de Arnhemse speciaal onderwijsstichting De Onderwijsspecialisten,
sportkoepel NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. “Binnen dit
project maken kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en chronisch zieke kinderen in de
leeftijd van 4 tot 20 jaar kennis met een groot aantal sporten. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met sportverenigingen, aangezien het uiteindelijke doel is
dat deze doelgroep lid wordt van een ‘gewone’
sportvereniging.” Vervolgens klopte hij aan bij
Erik Rijers, de voorzitter van SV Hatert. Hij was
meteen enthousiast om een dergelijk team op
te zetten binnen SV Hatert. “Wij willen als voetbalvereniging graag ons sociale gezicht en onze
maatschappelijke betrokkenheid laten zien. We hebben al een G-team
waarin kinderen met een lichamelijke handicap spelen, waarom dan
niet een team voor autistische kinderen?”
Na een persbericht volgden er tien aanmeldingen en in augustus
2009 was het ‘Team Bram’ een feit. De ouders van Bram zijn enthousiast over het initiatief en zetten zich vanaf het eerste moment actief
in. Vader Mark is trainer van het speciale team en moeder Monique
doet in samenwerking met ambulante begeleiders van de GGZ de
intake van de kinderen. “Kinderen met een autistische stoornis hebben veel meer behoefte aan regelmaat dan hun leeftijdgenootjes. Een
training moet altijd volgens een vast patroon verlopen, anders raken
ze in de war. Bij ‘Team Bram’ is die regelmaat gewaarborgd. Er wordt
elke maandagavond getraind tussen 7 en 8 uur, altijd op hetzelfde
veldje en altijd met dezelfde trainers. “Ook de opbouw van de trainingen is steeds hetzelfde, dat geeft vertrouwen. De training wordt
altijd beëindigd met ‘de truc van’, waarbij een van de deelnemers
zijn beste voetbalkunstje mag vertonen.” Het mooiste compliment
kreeg Robert Theunissen van een moeder, die vertelde hoe blij haar
zoon was dat hij op school weer kon vertellen dat hij op voetballen
zit. Robert ontdekte bovendien dat er in Kralingen, een plaatsje onder
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de rook van Rotterdam, óók een voetbalteam is voor kinderen met
een autistische stoornis. “Dat betekent dat we wedstrijden kunnen
spelen, dat maakt het nog echter.” SV Hatert voorzitter Rijers heeft het
‘Team Bram’ aangemeld bij de Sportprijs Nijmegen, voor de categorie
innovatie. “Robert heeft echt iets nieuws binnen onze club ontwikkeld, daar zijn we trots op.”

E-fitness
Combinatiefunctionaris Lex Opdam merkte bij het Kandinsky College
al snel dat het een behoorlijke uitdaging is om vmbo-leerlingen in
beweging te krijgen. “Zoals op bijna elke school heb je een groep die
actief aan het voetballen is, maar voor de andere sporten is weinig
interesse.” De aantrekkelijke tussen- en naschoolse activiteiten,
werden niet al te best bezocht. Het computerlokaal werd wél druk
bezocht en hij hoorde leerlingen veel praten over games die ze thuis
spelen. Tijdens een brainstorm met docenten ontstond het plan dat
ze misschien wel te porren waren voor een spelletje op de Wii. “Dat
vond ik meteen een fantastisch idee. Ik wist zeker dat de oplossing
hier te vinden was en ben nog dezelfde middag op Internet gaan
kijken. Er ging een totaal nieuwe wereld voor mij open”. “In Amerika
zijn de e-games al volledig ingeburgerd in het beweegonderwijs op
scholen, in Europa staat die ontwikkeling nog in de kinderschoenen.
Maar ik vond een school in Engeland die daarin voorop loopt. En ik
ontdekte ook diverse dealers van de benodigde apparatuur.” Er hing
wel een fors prijskaartje aan, maar Lex wist met zijn enthousiasme
de directie van het Kandinsky College over te halen. “Het is een
echte win-win situatie, de leerlingen willen graag gamen en op deze
manier komen ze ook aan hun lichaamsbeweging. Bovendien is het
ook een goede manier om ons te profileren”, aldus adjunct-directeur
Twan van den Hazelkamp. Er werd budget vrijgemaakt en Lex kon
met het e-fitness aan de slag. Er werd een aparte e-sportzone
ingericht en in tussenuren wordt daar veel gebruik van gemaakt. “Er
kunnen acht leerlingen tegelijk in het lokaal aan de slag, ik moet vaak
leerlingen wegsturen omdat we vol zitten.”
Het succes van het e-sporten op het Kandinsky College is niet onopgemerkt gebleven. TNO vindt het initiatief zo interessant dat ze vanaf
dit schooljaar onderzoek doen. “Ze gaan met een speciaal magneetpoortje monitoren hoeveel leerlingen er aan mee doen”, vertelt Lex.
En er is een stichting opgericht zodat andere instellingen in Nijmegen
er in de nabije toekomst ook mee aan de slag kunnen. “Mijn collega’s
combinatiefunctionarissen hebben er ook interesse in om het op hun
scholen te introduceren. Dit zou wel eens groot kunnen worden in Nijmegen en misschien wel landelijk. Het gaat erom dat kinderen plezier
beleven aan sporten, dát is onze gezamenlijke missie.”

Duizendpoot
Alle combinatiefunctionarissen zijn goed in het combineren van soms
zeer uiteenlopende bezigheden. Maar Marjolein Peeters weet wel
heel veel ballen in de lucht te houden. Ze organiseert niet alleen
activiteiten voor de basisscholen De Muze, De Buut en De Klokkenberg en Tafeltennis Nijmegen en voetbalvereniging De Trekvogels,
maar betrekt er ook actief andere verenigingen bij. Verder ondersteunt ze bij sportdagen, doet ze de communicatie rondom stedelijke
sportevenementen voor de basisschooljeugd en is ze vraagbaak
voor de drie scholen binnen de combinatie op het gebied van sport.
“Marjolein is de enige waarbij de functie op deze manier is ingevuld.
Dat komt doordat de aanvraag van de vijf partijen in deze combinatie

vanuit de gezamenlijkheid zoveel kansen biedt”, legt Rudy Muller van
SportService Nijmegen uit. Marjolein is enthousiast over haar brede
takenpakket. “Tafeltennis en voetbal is misschien niet echt een logische combinatie, maar ik ben een heel sportieve meid en heb altijd
meerdere sporten beoefend.” Door samenloop van omstandigheden
was in Nijmegen Oost een samenwerking ontstaan tussen voetbalvereniging De Trekvogels en Tafeltennis Nijmegen. Ze organiseren samen
veel naschoolse activiteiten. Precies de omgeving waar een sportieve
duizendpoot als Marjolein Peeters helemaal op haar plaats is. Vorige
zomer zette ze samen met de drie scholen naschoolse voetbalactiviteiten op en ook geeft ze na schooltijd tafeltennislessen. “Een voetbal
of een tafeltennisbal, ik zie soms het verschil niet meer”, grapt ze.
Het is de bedoeling dat de kinderen spelenderwijs in contact komen
met deze sporten. “Eerst een paar proeflessen na schooltijd bij mij
en als ze verder willen verwijs ik ze door naar de verenigingen.” Die
zijn maar wat blij met Marjolein want ze zagen sinds haar aantreden
hun ledental flink groeien. Er zijn plannen om in de toekomst het
naschoolse aanbod uit te breiden met volleybal en waterpolo. “Volleybalvereniging Pegasus zit aan de overkant van de straat en er komt
een nieuw zwembad in Nijmegen Oost waar we aan de slag kunnen
met watersporten.” De mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput.
“Dat is het leuke van mijn werk als combinatiefunctionaris, ik mag
buiten de kaders kijken en dan blijkt er opeens veel meer mogelijk
dan gedacht.” �❚

Waarom Combinatiefunctionarissen?

Nijmegen behoort tot de G-30 gemeenten die in 2008 als eersten aan
de slag zijn gegaan met het realiseren van de combinatiefuncties.
De combinatiefuncties zijn de concrete invulling van de Impuls Brede
Scholen Sport en Cultuur. Dit initiatief werd op 10 december 2007
door de toenmalige bewindslieden (Plasterk, Dijksma, Van Bijsterveldt
en Bussemaker) van VWS en OCW, vertegenwoordigers van de VNG,
NOC*NSF, Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en de Cultuurformatie
ondertekend. Met deze handtekening verklaarden de partijen dat zij
deze impuls tot een succes wilden maken. De impuls steunt gemeenten die een of meerdere combinatiefunctionarissen aan willen stellen.
Het is de bedoeling dat er in 2012 landelijk 2.250 CF’s actief zijn in de
sectoren onderwijs, sport en cultuur. De eerste tranche van deze impuls
loopt vanaf 2008 tot en met 2011, met de intentie om daarna door te
gaan. Het eerste jaar betaalt het rijk honderd procent, daarna loopt de
bijdrage terug tot veertig procent en moeten gemeenten de overige
zestig procent zélf financieren.
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ben.halle@han.nl
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