En verder

Gemeente Tilburg
werkt hard aan het

bewegingsonderwijs
in de stad

Mooi praktijkvoorbeeld hoe het ook kan!
Al lang voordat de regeling voor combinatiefuncties in 2008 zijn intrede deed was
de gemeente Tilburg actief met sportstimulering en de jeugd: op het gebied van
bewegingsonderwijs is in 2003 een samenwerking gestart met twee scholen, waarbij zowel
inhoudelijk als financieel afspraken zijn gemaakt. De ervaringen uit deze periode zijn de basis
geweest voor de invulling van de combinatiefuncties in 2008. In dit artikel een beschrijving van
hoe de gemeente Tilburg dat heeft uitgebouwd.
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De combinatiefuncties worden structureel ingezet in het
Tilburgse onderwijs. Hiermee heeft de gemeente gekozen
om aan de basis te beginnen: de Tilburgse basisschooljeugd.
Met de deelname aan de combinatiefunctie regeling wil de
gemeente een aantal doelen halen: kinderen goed leren
bewegen, kinderen laten kennismaken met diverse sporten,
versterken van Tilburgse sportverenigingen en een bijdrage leveren aan
een gezonde leefstijl van de basisschooljeugd. En dat alles met en door
de ‘spin in het web’ op school, de combinatiefunctionaris onderwijs en
sport.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid
Frans van Beurden, teamleider Beweegteam Onderwijs bij de gemeente
Tilburg is duidelijk: “De combinatiefunctionaris onderwijs en sport is
een gouden greep geweest van de gemeente. Meteen vanaf 2008 is
de gemeente ingestapt en hebben we afspraken met het onderwijs
gemaakt. De visie die in de jaren daarvoor was ontwikkeld is doorgezet.
En dat betaalt zich nu uit. Kinderen bewegen beter, weten vaker de weg
naar de sportvereniging te vinden en we dragen zo bij aan een gezonde
en actieve leefstijl.” Inmiddels zijn er in Tilburg twintig vakleerkrachten
aangesteld op 34 scholen, maar dat ging niet meteen van een leien
dakje, Frans: “Het onderwijs had voor de Impuls in 2008 slechts een
handjevol vakleerkrachten in dienst, dat was natuurlijk wel triest. Maar
gelukkig heeft de gemeente de handschoen opgepakt en zijn we meteen
mét het onderwijs gaan kijken wat we samen zouden kunnen doen.”
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Nu, heel wat jaren en overleggen later, staat er iets in Tilburg waar alle
betrokkenen erg blij mee zijn. De inzet van de combinatiefunctie als
vakleerkracht op de school is een essentieel onderdeel geworden van
de totale puzzel van sportstimulering in de stad. De samenwerking en
de afspraken die daar aan ten grondslag liggen, leveren alle deelnemende partijen een hoop op. Niet in de laatste plaats de leerlingen
op school, die structureel les krijgen van een gymleraar en na school
door dezelfde gymleraar ook nog eens in contact worden gebracht
met verschillende lokale sportaanbieders. Het mooie is, dat elk kind
nu onder schooltijd les krijgt van die vakspecialist, de gymleraar.
Daarmee leggen we een goede basis voor later en leren de kinderen
goed bewegen van een professional. “In het begin merkten we wel,
dat niet elke naschoolse activiteit even goed bezocht werd” geeft
Frans eerlijk toe. “Daar is hard aan gewerkt door de combinatiefunctionarissen en op dit moment worden alle activiteiten goed bezocht.
“Als je ziet waar we in deze stad vandaan kwamen, dan is er natuurlijk alleen maar winst geboekt!”

Succesfactoren
Wat zijn nu volgens Frans de succesfactoren in de gemeente Tilburg?
“We hebben vanaf het begin overlegd mét de scholen en samen de
inhoud bepaald. Maar daarnaast bewijst de vakleerkracht zijn/haar
waarde, door kwaliteit terug te brengen in het bewegen op school en
het blijkt een goede organisator te zijn voor wat we nog meer willen
naast het bewegingsonderwijs.”
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Tilburg straks misschien wel op Olympisch niveau!

Petra Smit, directeur van basisschool de Regenboog in Tilburg beaamt
dit: ”Wij zien dat de komst van een echte vakleerkracht werkt. De
kinderen leren goed bewegen en het neemt de teamleden een hoop
werk uit handen. Bovendien hoeven we ons ook nauwelijks zorgen
te maken over het naschoolse aanbod, want dat wordt ook allemaal
geregeld door de vakleerkracht vanuit zijn functie als combinatiefunctionaris. Het kwam voor ons ook wel op een goed moment met steeds
minder bevoegde groepsleerkrachten in het team. En dat allemaal
voor een aantrekkelijke prijs, want we delen nu de kosten en kunnen
dus op een voordelige manier toch een vakleerkracht inzetten. Iets
wat ons als school alleen niet zou zijn gelukt.”

Alle partijen blij
Gesteld kan dus worden dat alle partijen erg blij zijn met de wijze waarop de gemeente Tilburg investeert in het bewegingsonderwijs. Ook de
combinatiefunctionarissen zelf vinden het prettig, zoals het nu geregeld
is. Gloria Maandag: “We kunnen altijd op elkaar terugvallen en vanuit
de gemeente, onze werkgever, worden teamvergaderingen met het
hele beweegteam georganiseerd, waardoor we elkaar regelmatig zien
en spreken. Zodoende kun je veel van elkaar leren en samen bespreken
hoe je bepaalde problemen aanpakt en tips uitwisselen. We hebben als
volgende stap nog een leerlingvolgsysteem op de rol staan, waardoor
we nóg beter zicht krijgen op de ontwikkeling van de kinderen en de
Contact:
simone.devries@kvlo.nl of
frans.van.beurden@tilburg.nl

behoeftes die zij hebben. Hiermee willen we ook de ouders meer betrekken, want zij spelen een belangrijke rol in de actieve en gezonde leefstijl
van de kinderen.” Gloria benadrukt dat het wel belangrijk is in deze situatie,
dat er goed wordt afgesproken wie welke rol heeft: “Want ik ben in dienst
van de gemeente, maar val ook onder de verantwoordelijkheid van de
directeur van de school. Gelukkig is die lijn duidelijk en weet iedereen wat
de bedoeling is. En als het niet duidelijk is, geef ik dit aan en vraag erom.”
De keuze van de gemeente en de bereidheid van scholen om samen te
werken zorgen er dus voor, dat er een slag in de kwaliteit van het bewegingsonderwijs wordt gemaakt én dat kinderen zo in contact komen met
naschoolse activiteiten en verschillende sporten. De bijdrage van de combinatiefunctionarissen hierin mag duidelijk zijn; zij werken dagelijks met veel
enthousiasme met de Tilburgse kinderen en werken voorlopig de komende
jaren aan een gezonde, bewegende, jeugd. Hopelijk zal deze samenwerking gaan leiden tot meer combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten op
alle Tilburgse scholen en kan heel Tilburg in de nabije toekomst leunen op
een goede basis, die gelegd wordt op de basisscholen!
Noot van de redactie: in LO 11 van vorig jaar heb je kennis kunnen
maken met de combinatiefunctionaris van het jaar 2013, Tineke Meens.
Zij maakt onderdeel uit van het beweegteam in Tilburg en zij is dus
beloond voor haar werkzaamheden en inspanningen in de gemeente
Tilburg. Een mooi voorbeeld dat het werk van de combinatiefunctionarissen in Tilburg dus ook landelijk opvalt! �❚
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