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KADEROPLEIDINGEN OP
HET BEATRIX COLLEGE
In januari 2006 werd het Beatrix College in de strijd om de Sportiefste School voor
VO net geen eerste. Het commentaar van de jury was: ‘jullie zijn als vakgroep erg
goed bezig, maar het naschoolse bewegen/sporten zou je meer moeten doen in
samenwerking met verenigingen.’ In het daaropvolgende schooljaar 2006-2007
hebben we dit advies ter harte genomen en zijn we begonnen om het naschoolse
sporten te laten verzorgen door de sportverenigingen in de buurt. Althans, dat was
de opzet… Door: Dennis Witsiers
De verenigingen gaven aan dat ze graag

kregen de indruk dat alle betrokken partijen zeer enthousiast

met ons wilden samenwerken, maar dat ze

waren over ons plan en alle medewerking zou geven. Vanuit

niet konden garanderen dat ze voor struc-

de Alliantie School & Sport hadden we al snel contact met

tureel kader konden zorgen. Onze eerste re-

Fred Geerdink, de scorende spits van de Alliantie, Erik Trom-

actie was dat we weer terug bij ‘af’ waren en

melen van de NeVoBo en Aernout Dorpmans van de KVLO.

het dus weer zelf zouden moeten gaan

Laatstgenoemde zou met mij naar de gemeente Tilburg gaan,

doen, maar al snel ontstond het idee om ei-

om te kijken of er vanuit de gemeente geld vrijgemaakt kon

gen LO2-leerlingen op te leiden als kader.

worden. Met Erik maakte ik een afspraak samen met de voorzitter van de volleybalclub in Tilburg, Sarto. Fred Geerdink zou

HET PLAN

kijken wat de Alliantie voor onze school zou kunnen beteke-

We zijn begonnen met het vrijmaken van

nen. Het begin was gemaakt!
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binnen de taakuren van de vakgroep LO om

GELD

een start te maken. Een persoon zou zich

Het eerste gesprek, geregisseerd door Aernout Dorpmans, met

inwerken om de mogelijkheden na te gaan.

de wethouder van de gemeente Tilburg en Sportbedrijf Tilburg

De eerste stap was contact leggen met de

leverde al meteen resultaat op; men was laaiend enthousiast

Alliantie School & Sport. Zij willen binnen

over het idee om zelf op school in samenwerking met vereni-

een jaar geld van de overheid vrijmaken om

gingen, kader op te leiden ten einde meer kinderen (na-

structureel naschoolse sporten aan te kun-

schools) te laten sporten. We hebben een nieuwe afspraak ge-

nen bieden door scholen i.s.m. verenigin-

maakt om met alle belanghebbenden om de tafel te gaan zit-

gen. Wat dat betreft sloten we goed aan op

ten; de rector van het Beatrix College, de wethouder van de

de tendens die in gang werd gezet. Een stu-

gemeente Tilburg, de directeur van Sportbedrijf Tilburg, Fred

diedag van de Alliantie in Roosendaal hielp

Geerdink namens de Alliantie en een afgevaardigde van de

ons om contacten te leggen met verschil-

vakgroep LO van het Beatrix College. Eindconclusie van deze

lende bonden en ideeën op te doen over

meeting was dat we een projectplan zouden gaan schrijven en

datgene wat mogelijk was. We hoopten ant-

dat Fred Geerdink onze school als pilotproject zou indienen

woorden te krijgen op onder andere onder-

bij de Alliantie School en Sport. Dit zou inhouden dat er voor

staande vragen omdat het een veel omvat-

een jaar €25.000,- door de Alliantie beschikbaar zou worden

tend plan was. Welke wegen moesten we

gesteld en dat de overige €25.000,- bekostigd zou moeten

bewandelen? Waar konden we geld van-

worden uit andere middelen. Daarnaast zou er een vakdo-

daan halen? Welke ideeën waren er al? Wat

cent(e) LO een halve FTE met één been in de zaal staan en

konden en mochten we van de verschillen-

met het andere been in de organisatie van het project. Deze

de bonden verwachten? Wat konden en

persoon is in het geheel in dienst van het Beatrix College, voor

mochten we van de Alliantie verwachten?

zowel de functie als docent LO, en als voor de taken die be-

Deze studiedag heeft een grote bijdrage ge-

trekking hebben op de Alliantie School en Sport.

leverd aan het doorzetten van ons idee. We

Vervolgens zijn er contacten gelegd met verschillende sport-
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een kleine formatie, van 15 uur, vrij maken
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bonden. Zo zijn de NeVoBo (volleybal), KNKV (korfbal), NTTB

Het belangrijkste is dat onze leerlingen zich verdienstelijk ma-

(tafeltennis), NBB (basketbal), JBN (judo), KNVB (voetbal) en

ken voor de vereniging. Dit past in de maatschappelijke stage.

NBB (badminton) benaderd om te horen wat zij van ons plan

Al onze leerlingen vervullen hun maatschappelijke stage in

vonden en te kijken wat ze ons konden bieden. Dit zijn de

klas 3 met uitzondering van de leerlingen die BSM kiezen. Zij

bonden van de verenigingen die in de directe omgeving van

doen dat in klas 4 en deze stage is gericht op sport en vereni-

onze school opereren. Alle bonden reageerden erg positief en

ging. Op deze manier kunnen ze zich voor minstens 20 uur

ons plan sloot erg goed aan bij de ontwikkelingen van Alliantie

verdienstelijk maken voor de vereniging in de vorm van as-

waar zij ook aan meewerken. Met vier andere bonden zijn we

sisteren bij trainingen bij de vereniging of op basisscholen,

nog in gesprek. Het voorstel is als volgt bij elke bond voorge-

helpen op wedstrijddagen en helpen een toernooi mee orga-

legd

niseren voor de leden van de vereniging of voor geïnteresseerden uit de wijk.

HET VOORSTEL

Daarnaast, en dan is de cirkel weer rond, gaan deze gediplo-

Onze toekomstige BSM-leerlingen worden opgeleid als kader

meerde BSM-leerlingen, in naam van de vereniging, naschool-

op niveau 2. Dat wil zeggen dat ze gediplomeerd assistent-

se sporten aanbieden aan leerlingen van het Beatrix College

trainer worden. De leerling kiest uit het aanbod een sport

met een afsluitend toernooi voor deze leerlingen.

waarin hij/zij geschoold wil worden. Het didactische gedeelte
bieden wij aan tijdens de lessen BSM in havo 4. Het methodische deel wordt verzorgd door de betreffende vereniging, net
als de ervaringstrainingen. De vereniging zorgt voor een trai-

NTIE
CT VAN ALLIA
PILOTPROJE EN SPORT
SCHOOL

ner die bevoegd is om kadertrainingen te verzorgen. De bond
neemt na afloop van het opleidingstraject de ‘proeve van bekwaamheid’ af. Als de leerling slaagt, krijgt hij/zij een certificaat trainer niveau 2. Op het moment dat de bond hun medewerking toezegde, maakten we samen een afspraak met de betreffende vereniging. Daar legden we ons plan weer voor in de

Op dinsdag 22 mei jl. hebben we te horen gekregen dat we een

wetenschap dat de betrokken bond de samenwerking stimu-

pilotschool worden voor de Alliantie School & Sport. We gaan

leert en ondersteunt. Een belangrijke eis vanuit het Beatrix

dit plan aankomend schooljaar uitvoeren met de leerlingen

College was dat alles kosteloos moet zijn, omdat we vonden

uit havo 4 die BSM gekozen hebben en de bonden en vereni-

dat we geen geld van de leerlingen konden vragen voor een,

gingen die hun samenwerking al hebben toegezegd. Bregje

door ons gestelde, onderwijsverplichting. Wanneer de leerling

van Eijk is onlangs, na een zeer goede LIO-stage, aangenomen

nog lid is van de vereniging, moet hij/zij wel ingeschreven

op het Beatrix College om samen met Mervyn Alvares het pro-

staan bij de bond, maar dat kan eventueel met een lidmaat-

ject zo optimaal mogelijk te laten draaien. Natuurlijk worden

schap bij de vereniging voor een symbolisch bedrag van €5,-.

ze hierbij volledig ondersteund door zowel de vakgroep LO en

Als tegenprestatie voor de inzet, tijd en ruimte van de (leden

de directie van het Beatrix College als Fred Geerdink.

van de) vereniging willen we de verenigingen wel wat terug

De wethouder heeft ons ook aangeboden om een pilotschool

geven.

te worden binnen de gemeente Tilburg, maar we willen eerst
redelijk kleinschalig in ‘onze eigen’ wijk beginnen. Helaas zijn

DE CIRKEL IS ROND

wij nu nog de enige school in Tilburg e.o., die BSM en LO2 op
alle niveaus aanbiedt.
Tenslotte willen we half juni 2007 alle betrokken verenigingen

Leerlingen leren van elkaar

en bonden op school uitnodigen om een convenant af te sluiten voor in elk geval één jaar.
En dan is het alleen nog afwachten of de Alliantie structureel
geld los krijgt bij de overheid.
Dennis Witsiers is als docent LO werkzaam op het Beatrix
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College

Correspondentie: Dennis Witsiers Tel.: 013 5711 725
Email: dwitsiers@beatrix-college.nl
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