EN VERDER

Flexibel
inrichten

van sportaccommodaties
Het gebeurt niet vaak dat je een innovatieprijs krijgt uitgereikt. Dat gebeurde wel
voor MobieZ. De materialen daarvan kunnen in de plaats komen van toestellen
die vrijwel niet worden gebruikt. Toestellenfabrikant Nijha heeft een lijn in die
richting ontwikkeld en samen met Sportbedrijf Deventer in de praktijk gebracht.
Het heet MobieZ en de kern is het flexibel inrichten van sportaccommodaties en
slim met elkaar delen. In dit artikel aandacht voor het MobieZ-concept.
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it onderzoek blijkt dat in gemeentelijke sportaccommodaties tien tot
vijftien procent van de toestellen
en materialen uit de toestelberging
niet of nauwelijks worden gebruikt. Binnen
MobieZ worden die toestellen en materialen
uit de accommodatie verwijderd en vervangen
door eigentijdse, uitdagende beweegmaterialen
en dat in meerdere gymzalen. Deze MobieZ
materiaalsets staan niet permanent in een gymzaal maar rouleren tussen deelnemende zalen.
Dan krijg je een uitdagend, vernieuwend én
afwisselend beweegaanbod.

Inspelen op belevingswereld
Kinderen leren balanceren op een omgekeerde
bank? Dat kan en het wordt al decennia lang zo

Elke school gaat
gedurende circa acht
weken met één van de
vijf sets aan de slag

40

gedaan. Maar het kan ook anders. De gymles
wordt een stuk uitdagender en aantrekkelijker
als je kinderen op een biketrial fiets of skateboard laat kennismaken met balanceren. En
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dat is wat MobieZ doet. De basisvaardigheden
in het bewegingsonderwijs zoals balanceren,
mikken en springen gewoon aan bod laten
komen, maar aanbieden in een ander hedendaags jasje. Eentje die veel beter aansluit bij
de beweegwensen en de belevingswereld van
kinderen van nu. Dat enthousiasme bij de kinderen werkt op haar beurt weer aanstekelijk op
groepsleerkrachten en gymdocenten.

Hoe werkt Mobiez?
Doel van MobieZ is om beweegruimtes te
voorzien van een breed, gevarieerd en eigentijds materiaalaanbod. Stel er nemen vijf
accommodaties deel, dan zijn er vijf MobieZmateriaalsets die om de acht weken doorschuiven naar een volgende accommodatie. Elke
materiaalset wordt op basis van de leerlijnen en
bewegingsthema’s ingevuld. Naast de standaardmaterialen wordt elk thema verrijkt door
toevoeging van materialen die normaal gesproken nooit in elke sportaccommodatie beschikbaar zijn. Denk aan boogschieten, frisbee,
luchtgevulde Airtracks en skates. Elke school
gaat gedurende circa acht weken met één van
de vijf sets aan de slag. De vakanties tijdens het
schooljaar worden gebruikt om de materiaalsets
te laten rouleren tussen de zalen en zo hebben
de scholen na iedere vakantie beschikking over
een nieuwe set materialen.


Biketrial

Contact:
jarno.vedders@nijha.nl

Meer dan vernieuwend materiaal

Winnaar Sport FM Innovatieprijs

Het MobieZ-concept gaat echter veel verder
dan alleen de vernieuwende beweegmaterialen. Zo krijgen de basisscholen ook bijpassende
leskaarten en geven combinatiefunctionarissen
trainingen over de materialen aan de groepsleerkrachten die er in de gymles mee werken.
Het transport van de materialen van de ene zaal
naar de andere zaal wordt door Nijha geregeld
en is onderdeel van het concept. Ook daar
hebben de gemeenten en scholen geen omkijken naar. De resultaten tijdens het pilotjaar
in Deventer zijn veelbelovend. Leerkrachten
geven aan het leuker te vinden om de gymlessen te geven en kinderen zijn zeer enthousiast.
En daar doe je het uiteindelijk allemaal voor.

Tijdens de beurs Dag van de
Sportaccommodaties in Expo Houten werd de
Sport FM Innovatieprijs uitgereikt aan Nijha
en Sportbedrijf Deventer voor het MobieZconcept. Hiermee kreeg het concept een stukje
erkenning wat de kansen zijn om op een andere manier naar het inrichten van accommodaties te kijken. En dat het werkt in de praktijk
blijkt wel uit het feit dat vanaf januari het aantal gymzalen met MobieZ in Deventer op eigen
verzoek is uitgebreid van vijf naar tien.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
MobieZ is nu ontwikkeld voor het basisonderwijs maar ook voor het voortgezet onderwijs
liggen er kansen. De inhoud van MobieZ materiaalsets wordt dan afgestemd op de activiteiten
die aansluiten bij de VO-leeftijd. Denk dan aan
sporten als Lacrosse, KanJam, klimdoeken voor
circusactiviteiten en Crossfit circuitactiviteiten.
Omdat veel VO-scholen onderdeel zijn van een
groter geheel, is het vaak mogelijk om binnen
het bestuur te komen tot vijf deelnemende
accommodaties. Want dan maak je het meest
optimaal gebruik gezien de vijf lesperiodes.

Uitrollen over Nederland
MobieZ heeft zich in Deventer in de praktijk
bewezen. Zowel de combinatiefunctionarissen
als groepsleerkrachten zijn erg enthousiast,
vooral omdat aan MobieZ ook leskaarten en
scholingen gekoppeld zijn. Dat komt de kwaliteit van de lessen ten goede. En de kinderen
zijn laaiend enthousiast. Alle reden om MobieZ
over heel Nederland uit te rollen

Meer weten over MobieZ?
Wil je meer weten over het MobieZ concept?
Ga dan naar www.mobiez.nl. Hier vind je ook
een introvideo die het principe van MobieZ in
beeld brengt. Voor meer informatie vind je op
de contactpagina ook de gegevens van leverancier Nijha.
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