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En verder

Een combinatiefunctie als eind- en
minorstage
Het laatste jaar aan de ALO te Amsterdam, een aantal verschillende
eindstagemogelijkheden en nog veel meer minormogelijkheden. Er
is keuze in overvloed om je te specialiseren in het laatste jaar van
de opleiding. Deze student aan de Amsterdamse ALO heeft ervoor
gekozen om zijn eindstage en minorstage in een combinatiefunctie
sport te gieten. Deze baan werd hem aangeboden door Stichting
SportSupport Kennemerland in Haarlem. In dit artikel gaat hij in op
zijn werkzaamheden. Door: Michael Brink

Drie jaar geleden in mijn eerste jaar op de
ALO begon mijn contact met SportSupport. Deze organisatie zorgt onder andere
voor activiteiten in de wijk, regelt ook
plaatsing van combinatiefunctionarissen
op scholen, maar doet daarnaast nog veel
meer op het gebied van bewegen. Daarover
zal ik het in dit artikel niet hebben.
Via een vriend van me kwam ik terecht op
een pleintje in Heemstede om hier basketbalactiviteiten te verzorgen voor jeugd
uit de wijk. Dit leek mij leuk om te doen
aangezien ik ook training gaf bij basketbalvereniging HOC uit Haarlem, de oudste
basketbalvereniging van Nederland.
Via een van de andere op het plein aanwezige trainers, Tim Vreeburg, kwam ik
in aanraking met SportSupport. Hij vroeg
me een keer een clinic te geven voor een
aantal basisscholen.
Stroomversnelling
Na deze clinic is het eigenlijk heel snel
gegaan. Binnen een aantal maanden had

ik een paar clinics
gegeven en vroeg
Tim mij of het me
leuk leek om als
sportbuurtwerker
aan de slag te gaan.
Toevallig was ik net
gestopt met mijn
andere baan dus
kwam dit eigenlijk erg goed uit.
Na deze activiteit
ben ik steeds meer
activiteiten gaan
geven totdat ik in
Tennis
mijn derde jaar van
de ALO een contract aangeboden
kreeg voor twaalf uur in de week. Ik ben
aan het werk gegaan bij Sport in de Wijk,
een onderdeel van SportSupport. Binnen
deze twaalf uur was ik verantwoordelijk
voor het organiseren en coördineren van
vakantieactiviteiten en voor het geven van

Dag
Locatie
Tijd
maandag
BS Parkrijk
08.00 - 15.30 uur
maandag
MLKing
15.30 - 17.30 uur (+0,5 uur)
dinsdag
Kantoor
08.00 - 15.00 uur
dinsdag
Teylerplein
15.30 - 17.30 uur (+0,5 uur)
woensdag
BS Parkrijk
08.00 - 14.00 uur
woensdag
Teylerplein
15.00 - 17.00 uur (+0,5 uur)
woensdag
Viersprong
18.30 - 21.00 uur
donderdag
Kantoor
08.00 - 15.00 uur
Figuur 1: Een planning van een ‘gewone werkweek’ zonder vergaderingen
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activiteiten tijdens het sportbuurtwerk. In
de loop van het jaar heb ik een aantal van
mijn stages bij SportSupport gelopen en
zo ben ik steeds meer betrokken geraakt
bij deze stichting.
Het werken binnen ‘Sport in de Wijk’ is
iets wat mij ontzettend bevalt. Het idee
om tieners en jongeren te helpen door
middel van sport vind ik een zeer mooi
streven. Inmiddels is ‘Sport in de Wijk’ binnen SportSupport ontzettend gegroeid en
hierdoor kon ik in de loop van de tijd dat ik
hier werk ook meegroeien naar een nieuwe
functie.

Op een gegeven moment kwam ter sprake
wat ik eigenlijk van plan was om te gaan
doen in mijn vierde en laatste jaar van
de ALO. Mijn voorkeur ging uit naar de
minor bewegen en projectmanagement
en voor mijn major wist ik nog niet of ik

Activiteit
Bewegingsonderwijs
Uitvoering Sportbuurtwerk
Coördinatie
Uitvoering Sportbuurtwerk
Bewegingsonderwijs
Uitvoering Sportbuurtwerk
Uitvoering Sportbuurtwerk
Coördinatie
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Pleinactiviteiten

nu het basisonderwijs of het voortgezet
onderwijs in wilde. Vanuit SportSupport
heeft Bas de Wit mij toen gevraagd of ik
als combinatiefunctionaris mijn eindstage
wilde invullen.
Taken
Binnen mijn takenpakket valt dat ik twee
dagen bewegingsonderwijs geef op de
Brede School Parkrijk en daarnaast werk
ik in de coördinatie en de uitvoering van
sportbuurtwerk in Haarlem-Oost.
Vanaf het moment dat mijn stage begon
kwam hier al veel meer bij kijken. Ik had
gedacht dat ik gewoon mijn contractuele uren elke week zou draaien en dat ik
uiteindelijk in een ‘werkritme’ zou komen.
Hier zag ik best tegenop want ik heb altijd
gezegd dat een baan met zulke strakke
werktijden niet iets voor mij is. Gelukkig is
de combinatiefunctie sport een baan die
niet duidelijk vast te leggen is in een rooster. Uiteraard heb ik wel een rooster maar
hierbuiten zijn nog zo veel meer vergaderingen en afspraken waar je naartoe moet.
Er zijn weken dat je 45 uur werkt maar er
zijn ook weken dat het erg rustig is, met
name in de schoolvakanties.
Het contact leggen met verschillende
scholen en instanties in de wijk is ook
iets wat bij deze functie erg belangrijk
is en wat ik zelf als heel leuk ervaar. Het
gaat hierbij om contacten op alle niveaus.
Zo zit ik in overleggen met wijkraden en
bewoners maar ook zijn er overleggen met
andere welzijnsorganisaties, de gemeente,
scholen en meerdere woningbouwcoöperaties. Het is belangrijk om met iedereen
in de buurt contact te hebben die hier
ook maar enige vorm van invloed heeft.
De combinatiefunctie sport in Haarlem-

Oost houdt in dat je verbindingen legt
tussen diverse instanties, dat je geregeld
als bemiddelaar optreedt en daarnaast
het sportaanbod vergroot en/of verbetert.
Omdat dit best een brede functieomschrijving is kan het ook niet anders dan dat
iedereen dit op zijn of haar eigen manier
oppikt.
Afwisselend
De combinatiefunctie is een zeer afwisselende en uitdagende stage/baan waar je
heel veel eigen inbreng bij hebt. Voor deze
functie staat 36 uur en dit is mij dan ook
aangeboden als baan. De combinatiefunctie wordt door SportSupport aangeboden
vanuit de CAO Welzijn, dit is echter per
aanbieder verschillend. Ook kan er gekozen
worden om binnen de CAO Sport of binnen
de CAO Onderwijs werkzaam te zijn.

is bij de buurt. De docent ziet kinderen
op meerdere momenten in de week en
ook in verschillende settings. Vooral voor
kinderen in ‘aandachtswijken’ is dit naar
mijn mening erg belangrijk. Ze zien je niet
alleen als de leraar maar leren je ook op
andere vlakken kennen en dit is natuurlijk
wederzijds. De mazen in het ‘vangnet’ voor
de kinderen worden steeds kleiner doordat
je als combinatiefunctionaris goed weet
wat er allemaal speelt in de omgeving van
een kind. Hierdoor kan je kinderen op
sportief gebied maar ook zeker op sociaalemotioneel gebied helpen en begeleiden
naar een goede toekomst. Met deze functie
ben ik uiteraard erg blij, ik kan mijn stage
verwerken in deze baan en leer er ook nog
eens zeer veel van.

Het grote voordeel voor een basisschool is
naar mijn mening dat de docent bewegingsonderwijs niet alleen op de school
werkzaam is maar ook echt betrokken

Correspondentie:
michael@sportindewijk.nl
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