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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 10 april 2018

Onderwerp

Kenmerk
: Cijfers en resultaten inzet combinatiefuncties 2017
: 27266/480249

Geachte raadsleden,

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 is toegezegd (toezegging nr. 6217)
dat de gemeenteraad geÏnformeerd wordt over cijfers en resultaten met betrekking tot de
inzet van combinatiefunctionarissen in 2017. Door middel van de bijlagen bij deze brief
informeren wij u hierover.

Reeds eerder bent u geTnformeerd over het heroriëntatietraject combinatiefunctionarissen
dat plaatsvindt (TILS,23 november2OIT, nr. 1355). Evaluatie en monitoring worden bij
deze heroriëntatie meegenomen. U wordt op een later moment geinformeerd over de
u itkomsten van het heroriëntatietraject.

Met vriendel ijke groet,
Burgemeester en wethouders,

B. Brinkman
gemeentesecretaris

Wllhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twltter.com/gemeenteweert
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   Bestuur samenvatting 

cijfers en resultaten combinatiefuncties 2017  
 

Inleiding 

In 2017 zijn er combinatiefunctionarissen in Weert actief geweest op het terrein van sport, cultuur en 

onderwijs. Inzet is gedaan om de sport- en cultuurparticipatie te stimuleren onder jongeren, de bekendheid 

van het lokale aanbod te vergroten en de toestroom naar verenigingen positief te beïnvloeden. Onderstaand is 

op basis van individuele evaluatierapporten een samenvatting gemaakt van hetgeen de 

combinatiefunctionarissen hiervoor hebben ondernomen in 2017. Voor gedetailleerde informatie en cijfers 

wordt verwezen naar de afzonderlijke evaluatierapporten.  

 

1. Combinatiefunctionarissen onderwijs  
 

De combinatiefunctionarissen onderwijs  zijn in 2017 werkzaam 

geweest op alle basisscholen van Weert. Met uitzondering van de 

combinatiefunctionaris voortgezet onderwijs (VO).  De 

combinatiefunctionarissen onderwijs zijn verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van de lessen lichamelijke opvoeding en naschools 

sportaanbod.  

 

Een uitgevoerde effectmeting1  (welke periodiek wordt uitgevoerd) binnen het basisonderwijs geeft inzicht in 

het sport- en beweeggedrag van leerlingen en hun leefstijl. Op basis van deze meting kan worden bepaald of de 

huidige inzet van de combinatiefuncties in het onderwijs nog steeds aansluit bij de vraag van het veld, trends 

en ontwikkelingen. Het rapport, voortkomend uit de effectmeting, is als bijlage toegevoegd en bevat informatie 

met betrekking tot drink- en eetgewoonten, tv kijken en gebruik telefoon en (spel)computer, bewegen, 

sporten, zwemvaardigheid, gymessen en naschoolse activiteiten. Onderstaand zijn enkel de uitkomsten die 

relatie hebben met de inzet van de combinatiefunctionarissen in 2017 weergegeven. 

 

Bewegen2 

In 2017 voldoet 61% van de leerlingen uit groep 1 t/m 4 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). 

Jongens (67%) voldoen vaker aan deze norm dan meisjes (55%). Van de leerlingen van groepen 5 t/m 8 voldoet 

36% aan de NNGB. In 2015 was dit 28%. Hier voldoen meisjes (40%) vaker aan de norm dan jongen (33%). Het 

valt op dat leerlingen naarmate ze ouder worden minder aan de beweegnorm voldoen.  

  

Sporten3 

Landelijk gezien is 50% van kinderen in de leeftijd 4 t/m 8 jaar lid van een sportvereniging, in Weert is dit 57%. 

In Weert sporten jongens (62%) vaker dan meisjes (51%) bij een sportvereniging. In Weert geeft 87% van de 

kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar aan wekelijks te sporten (landelijk 82%). Dit gebeurt door 78% van de 

leerlingen bij een sportvereniging (gelijk aan 2015). In 2012 en 2010 was dit respectievelijk 72% en 85%. De 

sportvereniging blijft daarmee voor deze doelgroep de belangrijkste aanbieder.  

 

Gymlessen  

Een meerderheid van de leerlingen (84%) van groep 1 t/m 4 vinden de gymles, verzorgd door de 

combinatiefunctionaris, (heel erg) leuk. Bij de leerlingen van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) valt op dat de 

tevredenheid over de gymlessen ten opzichte van 2015 is gestegen, 77% ten opzichte van 71% destijds. In de 

bovenbouw werd in 2015 de gymles afwisselend door een groepsleerkracht en combinatiefunctionaris 

verzorgd. In 2017 werd op vrijwel alle scholen enkel nog door de combinatiefunctionaris de gymles verzorgd.  

 

 

                                                           
1 Deze effectmeting is vanaf 2017 ook uitgevoerd bij de leerlingen uit groep 1 t/m 4. Vergelijking met resultaten van eerdere metingen  

(2010, 2012, 2015) is dus niet mogelijk.  
2 Gebaseerd op de NNGB: kinderen t/m 18 jaar dienen dagelijks minimaal 60 minuten per dag matig intensief te bewegen ter bevordering 

van de gezondheid. 
3 Gebaseerd op de RSO richtlijn: sportdeelname betekent dat leerlingen twaalf keer per jaar een sport beoefenen.  

 

2 fte bewegingsonderwijs PO 

0,4 fte bewegingsonderwijs VO 

0,25 fte naschools aanbod 

0,2 fte Jongeren Op Gezond Gewicht 

Inzet fte 



2 
Samenvatting cijfers en resultaten inzet combinatiefuncties 2017  

Naschoolse aanbod 

Bij meer dan een derde van de leerlingen van groep 1 t/m 4 (37%) zijn de diverse naschoolse activiteiten die 

door de combinatiefunctionarissen worden georganiseerd niet bekend. De meeste leerlingen (58%) in deze 

leeftijdscategorie doen niet mee aan deze activiteiten. Het gedeelte van de leerlingen dat hier wel aan heeft 

deelgenomen (40%) vond de naschoolse activiteiten (heel erg) leuk. Bij de leerlingen van de groep 5 t/m 8 zijn 

de naschoolse activiteiten beter bekend. Slechts 12% is hiermee niet bekend. Toch doet een groter deel van 

deze leerlingen niet mee aan de activiteiten (39%).  

 

Aanbevelingen 

Onderstaand een selectie van de gedane aanbevelingen naar aanleiding van bovenstaande uitkomsten. 

 

Een op de tien leerlingen van de bovenbouw gaat nooit wandelen of op de fiets naar school. Zorg dat actief 

transport gepromoot en gestimuleerd wordt. Dit heeft namelijk veel invloed op de hoeveelheid dagelijkse 

beweging van deze leerlingen. De sportvereniging blijft een belangrijke aanbieder om sport te stimuleren bij 

jongeren. Blijf investeren in sportstimulering en sportkennismaking. Zeer veel niet-sportende leerlingen geven 

aan in de toekomst (weer) te willen gaan sporten. De waardering van gymlessen is gestegen. Inmiddels 

beschikken bijna alle scholen over vakleerkrachten bewegingsonderwijs (combinatiefunctionarissen). Zet deze 

vakleerkrachten breder in om gezond gedrag te stimuleren en meer kinderen te laten genieten van sport en 

bewegen. De vakleerkracht heeft inzicht in kinderen die ongezond leven en/of niet voldoende bewegen en 

sporten.  

 

2. Combinatiefunctionaris beweegmakelaar 
 

De beweegmakelaar is in 2017 actief geweest om mensen die 

inactief zijn, om wat voor reden dan ook, in beweging te krijgen 

en te stimuleren om weer mee te doen in de maatschappij en aan 

sport- en beweegactiviteiten in het bijzonder. De beweegmakelaar zet zich in voor burgers vanaf 18+. Hierbij is 

een onderscheid te maken in doelgroepen waarvoor zij actief is: minima, statushouders en mensen met een 

beperking.  

 

Zichtbaarheid en betrokkenheid 

De beweegmakelaar heeft in 2017 ingezet op zichtbaarheid en betrokkenheid. Sinds de inzet van de 

beweegmakelaar zijn burgers in kwetsbare situaties steeds zichtbaarder geworden. Door het toegankelijk 

maken van een ‘spreekuur’ en geregeld binnen te wandelen bij buurtcentra en andere organisaties waar de 

doelgroepen samenkomen, is de zichtbaarheid van de beweegmakelaar toegenomen. Mede dankzij deze 

inspanningen is de beweegmakelaar in 2017 steeds vaker benaderd door de 1e en 2e lijns zorg.   

 

Bij de aanpak om mensen te begeleiden is zo veel mogelijk maatwerk geleverd. Dat is voor deze doelgroepen 

enorm belangrijk. Huisbezoeken, inzet van beweegmaatjes, het aan elkaar koppelen van deelnemers die op 

zoek zijn naar hetzelfde aanbod en Bewegen op Maat zijn interventies die naar aanleiding van deze aanpak zijn 

ingezet.  

 

Activiteiten 

De beweegmakelaar heeft in 2017 voorlichting gegeven over gezond gedrag door middel van presentaties, 

workshops en cursussen. Een voorbeeld van een cursus is de cursus ‘Sport en Bewegen als middel’. Deze cursus 

is gegeven aan statushouders die een traject zijn gestart bij Werk.kom.  Deze cursus duurt 9 weken en laat 

statushouders kennis maken met de Nederlandse sport- en beweegcultuur, het verenigingsleven, de 

Nederlandse taal en integratie. Onderstaand een overzicht van aantallen deelnemers van enkele activiteiten 

van de beweegmakelaar. 

 

Activiteit Januari 2017  November 2017 

Deelnemers persoonlijke 

begeleiding 

56 90 

Deelnemers Bewegen Op Maat 3 0 

Cursus statushouders 15 42 

Beweegmaatjes 8 15 

 

0,4 fte beweegmakelaar  

Inzet fte 
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Samenwerking 

De beweegmakelaar werkt samen met lokale organisaties in Weert en voert op intensieve basis gesprekken 

met lokale organisaties en partners.  

 

3. Combinatiefunctionaris sportverenigingen  
 

De combinatiefunctionarissen sportverenigingen worden ingezet met het doel jongeren kennis te laten maken 

met een specifieke sporttak, sport te stimuleren en doorstroom naar de sportvereniging te stimuleren. Ook 

dient er aandacht te zijn voor kwetsbare doelgroepen/mensen met een beperking. Daarnaast hebben de 

combinatiefunctionarissen een rol als verenigingsondersteuner van de betreffende sportvereniging. 

 

Natte sporten 

De combinatiefunctionaris natte sporten heeft in 2017 

taken/werkzaamheden verricht in het kader van 

sportkennismaking en -stimulering van jongeren met de 

zwemsport. Er zijn in dit kader diverse activiteiten georganiseerd 

in samenwerking met het onderwijs. Onder andere de  

zwemvierdaagse (671 deelnemers), zwemsportdag, 

woensdagmiddagactiviteiten, Swim2Playfestijn en 

schoolzwemkampioenschappen (100 deelnemers). Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris een 

ondersteuningsrol gehad bij ZPC de Rog. Hiervoor heeft de combinatiefunctionaris onder andere periodiek 

overleg met trainers en verzorgt de combinatiefunctionaris trainingen in de jeugdopleidingen. Ook is er 

aandacht geweest voor kwetsbare doelgroepen en mensen met een beperking door organisatie van een 

speciale zwemsportdag en zwemactiviteiten voor PSW en MET GGZ. 

 

Handbal 

Al enkele jaren is vanuit de handbalvereniging het doel gesteld om 10-15 leden te werven(per schooljaar). 

Vanaf 1 september 2016 zijn er ruim 30 nieuwe leden aangemeld. Voornamelijk in de leeftijd van de F en E 

jeugd (Handbal na school) maar ook binnen de andere jeugdteams is er aanloop van nieuwe leden. Dit dankzij 

inzet van de combinatiefunctionaris handbal. De combinatiefunctionaris heeft in 2017 veel clinics op scholen 

verzorgd en hierdoor een groot leerlingenbereik gehad. Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris een 

bijdrage geleverd aan activiteiten zoals de opening van de  ‘Lekker Fit Week’ , sportdag van LVO, Wijkwandeling 

Keent en Bosseve Leaftj. Daarnaast zijn er ook clinics georganiseerd voor statushouders. Op het vlak van 

verenigingsondersteuning zijn er onder andere trainingen gegeven aan de Landelijke jeugddivisie, is de 

coördinatie van de dames senioren (A en B) door de combinatiefunctionaris verzorgd en er is kader opgeleid 

door de combinatiefunctionaris voor nieuwe jeugdteams. 

 

Atletiek 

De combinatiefunctionaris atletiek heeft in 2017 uitvoering gegeven aan sportkennismakingsactiviteiten voor 

de atletiek. Onder andere bij de wijkwandeling Keent, Urban Sporttour wintereditie, Sportmiddag BSO en 

Atletiek na School. Daarnaast zijn er op de basisscholen atletiekclinics verzorgd waardoor leerlingen kennis 

hebben gemaakt met de atletieksport. De combinatiefunctionaris heeft uitvoering gegeven aan de coördinatie, 

organisatie van het project ‘Sportimpuls Athletics Movements’. Voor de heeft de combinatiefunctionaris een 

rol gehad bij de Singelloop, Heerschap verenigt, jubileumfeest en de volksloop. Voor de kwetsbare 

doelgroep/mensen met een beperking is er inzet geweest van de combinatiefunctionaris bij onder andere de 

sportdag van Maaskei, clinics bij de Wijnberg, PSW activiteit en clinics voor statushouders.  

 

Hockey 

In het kader van sportkennismaking en sportstimulering heeft de combinatiefunctionaris gastlessen en clinics 

gegeven binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ook is er het gehele jaar Hockey Na School verzorgd. 

Aanvullend is hockey onderdeel geweest van de Rabo Urban Sport Tour, de Lekker Fit Week en de BSO 

Sportdag. Ondersteuning van de vereniging was voornamelijk gericht op het maken van het trainingsschema in 

het voorjaar en najaar en het begeleiden en opleiden van jonge trainers met behulp van Hockey Academy. 

Daarnaast maakt de combinatiefunctionaris deel uit van de Technische commissie junioren. 

 

0,25 fte natte sporten 

0,25 fte handbal 

0,25 fte atletiek 

0,25 fte hockey  

Inzet fte 
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Voor de kwetsbare doelgroepen/mensen met een beperking heeft de combinatiefunctionaris clinics 

georganiseerd voor PSW en statushouders.  

 

4. Combinatiefunctionarissen Regionaal Training Centrum (RTC)  
 

De combinatiefunctionarissen RTC worden ingezet om een aantal sporten te ondersteunen bij de vorming van 

Regionale Trainings- of talencentra en een faciliteitennetwerk te ondersteunen voor topsporters en talenten. 

Voor basketbal en volleybal is er voorzien in een opdracht op het terrein van breedtesport. Sportkennismaking 

en sportstimulering is daarbij het doel.   

 

 

Basketbal   

De combinatiefunctionaris RTC basketbal heeft in 2017 een deel 

van de werkzame tijd ingezet voor uitvoering van taken van het 

RTC Basketbal conform het beleids- en uitvoeringsplan. Hieronder 

valt onder andere het verzorgen van basketbaltrainingen, 

begeleiden van trainers, organiseren van 

scheidrechteropleidingen en verzorgen van G-basketbal. 

Daarnaast is er contact onderhouden met de partners van het Regionaal Talenten Centrum Basketbal en is er 

vorm gegeven aan het verder uitbouwen van het Regionaal Talenten Centrum Basketbal. Op het gebied van 

breedtesport heeft de combinatiefunctionaris inzet gepleegd op het organiseren van clinics bij het basis- en 

voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft de combinatiefunctionaris basketbal een podium geboden tijdens 

diverse activiteiten, zoals de Dag van de Sport, Sportdag van het Kwadrant, Streetball Masters, MET GGZ en 

PSW clinics en de Koningsspelen in Stramproy en bij IKC Laar.  

 

Volleybal 

De combinatiefunctionaris RTC Volleybal heeft in 2017 uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals benoemd in 

het RTC Volleybal beleidsplan. Voornaamste invulling van werkzaamheden is het verzorgen van trainingen aan 

de meisjes (onder 14 jaar). Daarnaast is de combinatiefunctionaris actief geweest met het vergroten van de 

bekendheid van het RTC  bij regionale verenigingen en zijn eventuele samenwerkingsmogelijkheden met 

besturen van Stravoc, VC Weert en Ledub verkend. De combinatiefunctionaris heeft een aandeel gehad in de 

communicatie vanuit de vereniging naar ouders/verzorgers en het organiseren van selectiedagen voor het RTC 

Volleybal Weert. Op het gebied van breedtesport zijn er clinics georganiseerd bij kleuterscholen, basisscholen, 

PSW en voor statushouders. Daarnaast is volleybal gepromoot bij jaarlijkse sportactiviteiten (Urban Sport Tour, 

Weerter Sportweek, Koningsspelen, sportdag BSO). Om nieuwe doelgroepen te interesseren voor de 

volleybalsport is er in 2017 door de combinatiefunctionaris geëxperimenteerd met de ‘volleybalspeeltuin’ en 

‘smashbal’. In het seizoen 2016-2017 zijn er naast een aantal nieuwe meiden, 4 nieuwe jongens bij de Cool 

Moves Volley gestart. Daarnaast zijn er 6 leden gestart bij de volleybalspeeltuin, waarvan 2 jongens.  

 

Handboog 

De combinatiefunctionaris handboog heeft binnen het RTC Handboog een kleine omvang. Het verzorgen van 

trainingen (2x per week, 40 weken) voor Limburgse talenten is hetgene de combinatiefunctionaris in 2017 

heeft gedaan. De trainingen zijn uitgevoerd conform het Meerjaren Opleidingsplan van de Handboogbond en 

vallen onder de technische eindverantwoording van de Bondscoach Jong Oranje ( Emiel Custers). De RTC 

selectiegroep bestond uit 12 deelnemers. Drie van deze talententen maken deel uit van de Jong Oranje 

selectie. Tevens namen drie van de talenten deel aan de internationale Youth Cup te Porec. Een van deze drie 

wist zich te kwalificeren voor deelname aan het Wereld Junioren Kampioenschap 2017 in Rosario te Argentinië. 

Ze kwam daar uit bij de Cadetten (13-17 jaar) en wist een kwalificatieplaats voor Nederland te behalen voor 

deelname aan de Youth Olympic Games 2018. 

 

  

 

0,5 fte RTC basketbal  

0,25 fte breedtesport basketbal 

0,5 fte RTC volleybal 

0,25 fte breedtesport volleybal 

0,1 fte RTC handboog 

Inzet fte 
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5. Combinatiefunctionarissen cultuur 

 

De combinatiefunctionarissen cultuur worden ingezet binnen het basisonderwijs om cultuurparticipatie te 

stimuleren en cultuureducatie te versterken. Leesbevordering- en educatie maakt hierbij ook onderdeel uit van 

cultuur. Naast onderwijs is in 2017 ook cultuur in de wijk/buurt ingezet in de vorm van Urban Culture & Sports. 

Dit met als doel het bereiken van ‘nieuwe doelgroepen’ met nieuwe vormen van cultuur.   

 

Cultuurcoach  

De combinatiefunctionaris cultuurcoach is werkzaam voor en in 

het onderwijs- en cultuuraanbieders. Als makelaar brengt zij 

wensen en behoeften van het onderwijs in kaart en koppelt 

vervolgens vraag en aanbod. Daarnaast is de cultuurcoach zelf 

specialist op enkele cultuurterreinen. KU&CU heeft een functie als 

marktplaats voor alle professionele en vrijwillige culturele 

instellingen en vanuit dit platform is het KU&CU menu in het verleden ontwikkeld.  

 

Cultuureducatie is steeds meer een vast onderdeel van het schoolplan bij scholen en er wordt steeds meer 

maatwerk gevraagd. Scholen kiezen bewust voor de cultuureducatie die past bij hun school waarmee het 

onderwijs wordt verbreed en/of verdiept. Hierdoor wordt het ‘Ku+Cu-menu’ steeds minder afgenomen (nog 4 

scholen in 2017). Dit maakt de vraag of KU&CU (en het KU&CU menu) in de toekomst nog in de huidige vorm 

dient te worden gerealiseerd vanuit de combinatiefuncties legitiem.  

 

Projecten die door de cultuurcoach worden gecoördineerd, zijn o.a. schoolbrede projecten rondom het thema 

‘Tijd’, muziek en dramaprojecten, projecten met betrekking tot de Kinderboekenweek, kennisbevordering van 

leerkrachten en cultuurbeleid van een school. Cultuureducatie is steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel 

binnen het aanbod van de Naschoolse Arrangementen bij Brede school Markeent en Kindcentrum Aan de Bron. 

Op andere locaties wordt cultuureducatie op meer incidentele basis ingezet. Zowel op het gebied van 

deskundigheidsbevordering als in uitvoerende lessen binnen de groep, is de inzet van vakdocenten gevraagd. In 

2017 is de start gemaakt met het ontwikkelen van themakisten samen met Bibliocenter die door de 

kinderopvang geleend kunnen worden. Maatschappelijke thema’s zoals het vluchtelingenvraagstuk, de 

leegstand in de stad, samenwerking met ‘kwetsbare groepen’ en samenwerking met partners, worden waar 

mogelijk opgepakt. Zo heeft RICK samen de Montessorischool en de Koalaschool een Regenboogproject 

uitgevoerd waarbij kinderen in gemengde groepen van beide scholen samen hebben gewerkt. In het kader van 

het jubileum van het KunstCentrum Weert heeft een groep kunstenaars samen met de kinderen van 

basisschool De Kameleon een project rondom het thema ‘Tijd’ gedaan, wat resulteerde in een gezamenlijke 

expositie in het leegstaande pand ‘D-reizen‘ in de Muntpassage. 

 

Leescoach 

De leescoach werkt binnen het onderwijs en is gericht op leesbevordering. Met alle basisscholen heeft de 

leescoach accountgesprekken gevoerd om te bepalen welke aanpak en inzet gewenst is. Bij deze 

maatwerkaanpak is rekening gehouden met de verschillende competenties die leerlingen nodig hebben om 

een goede lezer te worden.  De leescoach heeft in 2017 ondersteuning geboden op de volgende onderwerpen:  

• Kinderen verleiden om echte lezers te worden, zodat ze later blijven lezen en zo hun geletterdheid blijven 

ontwikkelen en onderhouden 

• Het bevorderen van het leesplezier bij kinderen (en daardoor de woordenschat en leesbegrip bevorderen). 

• Kinderen helpen bij het kiezen van boeken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gericht een 

boek leren kiezen. Vaak komt het voor dat kinderen willekeurig een boek kiezen en daarin worden 

teleurgesteld omdat vooraf niet is bepaald of de inhoud aanspreekt, het leesniveau passend is etc. Kinderen 

die een paar keer zijn teleurgesteld, gaan lezen vervelend vinden.  

• Ouders betrekken bij het (voor)lezen en het bevorderen van de leescultuur thuis. 

• Ondersteunen bij het collectioneren en zorgen voor een collectie op elk niveau. 

• Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar boeken passend bij thema’s en zaak vakken. 

• Voorbeeldgedrag voor leerkrachten bij het introduceren van boeken. 

• Leren praten over boeken (motivatie hebben voor datgene wat je leest staat centraal). 

• Het bijbrengen van informatievaardigheden bij kinderen. Hoe zoek je naar informatie over een onderwerp 

of schrijver, welke websites zijn betrouwbaar en sluiten aan bij het niveau van de leerlingen. 

 

0,62 fte cultuurcoach 

0,98 fte KU&CU 

0,85 fte leescoach 

0,3 fte Urban Culture & Sports 

Inzet fte 
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De concrete activiteiten naar aanleiding van deze onderwerpen variëren per basisschool en zijn terug te vinden 

in de jaarverslagen 2016-2017 en 2017-2018.  

 

Urban Culture & Sports 

De combinatiefunctionaris Urban Culture & Sports heeft in 2017 voortgeborduurd op de initiatieven die in 2016 

bewezen hebben een groei door te kunnen maken. Waarbij nieuwe initiatieven niet uit het oog zijn verloren.  

 

Urban Culture is de verzamelnaam van een grote variëteit van muzikale, visuele, fysieke en creatieve 

uitingsvormen van (jonge) mensen, die wonen en leven in de stad of in een stedelijke omgeving. Het is 

de cultuur van jonge mensen die (meestal) niet van huis uit toegang hebben tot het bestaande culturele 

leven van de stad. Het is de cultuur van jongvolwassenen die hun inspiratie halen uit alles wat 

ze tegenkomen op straat, ontdekken op het internet, de sociale media en bij hun leeftijdgenoten. 

Deze mensen zoeken door de manier waarop ze hun eigen culturele waarden invullen niet vanzelfsprekend 

aansluiting bij de gevestigde culturele instellingen. 

 

Terreinen waar de combinatiefunctionaris Urban Culture & Sports in 2017 actief op is geweest zijn:  

• Urban Arts: diverse graffitiprojecten (o.a. stroomhuisjesproject, Boshoverbrug); 

• Urban Sports: free running en skateboarden; 

• Urban Dans: The Floor is Yours, Nederlandse Breakdance League (in Poort van Limburg),Battle of The Year 

Benelux (verhuisd van Brussel naar Weert), Weerter ambassadeur van Jeugd Cultuurfonds; 

• Muziek en film: verkenning mogelijkheden project ‘Fire in the booth’.  
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SAMENVATTING
Een deel van de onderzoeksresultaten worden hieronder puntsgewijs samengevat.

De resultaten van de bovenbouw worden waar mogelijk vergeleken met cijfers het onderzoek in 2015.
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1. INLEIDING

Sinds 2012 geeft de gemeente Weert, in samenwerking met Punt Welzijn en lokale

partners, uitvoering aan de regeling Brede lmpuls Combinatiefuncties. Hierdoor zijn in

de gemeente Weert combinatiefunctionarissen actief in het onderwijs, bij sportver-

enigingen en in de buurt.

Periodiek vindt onderzoek plaats om de voortgang te monitoren en inzicht te krijgen

in de gezonde leefstijl van de basisschoolleerlingen in de gemeente Weert. Mede

hierdoor wordt bepaald of de huidige inzet van de combinatiefuncties nog steeds

aansluit bij de noodzaak en behoefte in hei veld. ln 2012 is een 0-meting uitgevoerd

ln 2015 is een eerste vervolgmeting uitgevoerd en in 2017 een tweede vervolgme-

ting. De resultaten uit de tweede meting zijn verwerkt in deze rapportage.

Per 1 oktober 2016 is de gemeente Weert officieel JOGG-gemeente. J0GG staat voor

longeren op Gezond Gewicht. Het is een methode om jongeren te stimuleren voor

een grrzonde leefstijl en overgewicht bij jongeren terug te dringen. ln dit onderzoek is

ook een aantal vragen geïntegreerd, die helpen inzicht te krijgen in de huidige leefstijl

van jongeren, die vertaald kan worden naar passende en gerichte inter-

ventiers.

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet beschrerren. De resulta-

ten van het onderzoek komen aan bod in hoofdstuk 3 en 4. ln h:ofdstuk 5 worden de

conchrsies beschreven. 0p basis hiervan is in dit hoofdstuk een aantal aanbeve-

lingen geformuleerd voor Punt Welzijn.



2. ONDERZOEKSOPZET

2.1 Doelstellingen

De doelstellingen in dit onderzoek zijn inzicht verkrij-

gen in;

1. de effecten en resultaten, die (mede) behaald

worden door middel van de inzet van de combi-

natiefunctionarissen en de door hen georgani-

seerde en uitgevoerde activiteiten;

2. de huidige situatie van kinderen in de gemeente

Weert op het gebied van een gezonde leefstijl.

2.2 Onderzoeksopzet en dataverzameling

Het onderzoek is kwantitatief van aard en digitaal

uitgevoerd. Digitale vragenlijsten zijn sneller en

gebruiksvriendelijker dan telefonische en schrifte-

lijke enquêtes. Ook is de kans op fouten lager en is

het mogelijk resultaten direct te analyseren. Via een

internetlink hebben respondenten toegang gekregen

tot de vragenlijsten. De digitale vragenlijst bestond

uit gesloten vragen. Door middel van een aantal open

vragen is de gelegenheid gegeven eventuele ervarin-

gen te vermelden.

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de

Richtlijn Sportdeelname 0nderzoek (RS0). Hier-

door kunnen de uitkomsten van het Sportdeelname

Onderzoek vergeleken worden met de resultaten in

andere gemeenten en met de landelijke situatie. De

vragenlijst is in grote lijnen hetzelfde als de vragenlijst

in 201 5. Er is een aantal vragen toegevoegd op het

gebied van gezonde leefstijl.

Het onderzoek is uitgevoerd via en op de scholen in

de gemeente Weert. Scholen zijn de ideale vindplek

voor kinderen. De medewerking van de scholen is erg

belangrijk geweest. Alleen scholen die beschikken

over een vakleerkracht zijn voor deelname aan het

onderzoek benaderd. Het onderzoek is in juni en juli

uitgevoerd en komt daardoor overeen met de periode

waarin de vorige onderzoeken zijn uitgevoerd.

Het onderzoek is gesplitst in twee onderzoeks-

groepen: groep 1 t/m 4 (onderbouw) en groep 5 t/m B
(bovenbouw). Leerlingen uit de bovenbouw hebben de

vragenlijst zelf ingevuld. De vragenlijst voor de onder-

bouw is door ouders/begeleiders ingevuld.

oo

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

Voor het onderzoek geldt een betrouwbaarheids-

niveau van minimaal 95% en een foutenmarge van

5% (standaardpercentages). Gezien de omvang van

de populatie, naar schatting ongeveer 1.850 leerlin-

gen, bestaat de minimale streefproefgrootte uit 320

respondenten. Er hebben 281 ouders van leerlingen

deelgenomen aan het onderzoek. 0ndanks dat de

minimale steekproefgrootte niet is bereikt, kunnen er

toch een aantal betrouwbare conclusies uit het onder-

zoek getrokken worden. Desalniettemin is het lastig

om aan te geven of er sprake is van een representa-

tieve weergave van de onderzoeksgroep.

Bovenbouw (groep 5 t/m 8)

0ok voor dit onderzoek geldt een betrouwbaar-

heidsniveau van minimaal 95% en een foutenmarge

van 5% (standaardpercentages). Gezien de omvang

van de populatie, naar schatting ongeveer '1 .850

leerlingen, bestaat de minimale streefproefgrootte uit

320 respondenten. Er hebben 349 leerlingen deelge-

nomen aan het onderzoek.
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fr3.1 ALGEMENE KENMERKEN

Het onderzoek is gehouden onder leerlingen van

groep 1 t/m 4. De ouders van de leerlingen hebben

de vragenlijst ingevuld. ln totaal hebben 281 ouders

deelgenomen aan het onderzoek. Onderstaande

kenmerken geven een beeld van het profiel van de

kinderen, waarvan de ouders de vragenlijst hebben

ingevuld. Hieronder volgt een overzicht van de varia-

balen geslacht, leeftijd, school, groep en geboorteland

GESLACHT

I jaar

LEEFTIJD

6 jaar

5CH00L

Anders

5 jaar

Aan de Bron

De Duizendpoot

loannes

GROEP

Groep 1

Groep 2

GEB00RTELAND (ouders)

Buitenland
be¡de ouders

Nederland
beide ouders

4 jaar

Groep 3

Groep 4

Nederland
één ouder

7 jaar

De Uitkijktoren

20't"

17'/"

441"

ß

52%

f 5t, Jozef

Molenakker

Laurentius



3.2 DRINKGEWOONTEN

Water

ln dit onderzoek zijn vragen opgenomen over de

gezonde leefstijl van de kinderen, Daarbij is onder

andere gevraagd naar de drinkgewoonten van kinde-

ren. Gemiddeld drinkt 71% van de leerlingen van groep

1 llm 4 dagelijks water of thee zonder suiker. Een

kleine groep leerlingen in de onderbouw drinkt (bijna)

nooit water (8%). Leerlingen uit groep 2 drinken het

minst dagelijks water (61%). 13% van de leerlingen in

groep 2 geeft aan (brjna) nooit water te drinken.

De meeste leerlingen in groep 1 t/m 4 drinken ge-

middeld 2 glazen water of thee zonder suiker per dag

(36%). Het komt weinig voor dat kinderen vijf of meer

glazen water per dag drinken (6%).

Zoete dranken

Uit het onderzoek is gebleken, dat 65% van de leer-

lingen in groep 1 t/m 4 dagelijks zoete drank drinken

Een klein aantal leerlingen uit de onderbouw drinkt

(bijna) nooit zoete drank (6%).

De meeste leerlingen drinken gemidcleld nul tot één

glas zoete drank per dag (a0%). Gemirldeld wordt er

door 33% van de leerlingen twee glazen zoete drank

per dag gedronken. V¡f glazen of meer zoete drank

wordt nauwelijks dagelijks gedronken (4%).

AANTAL DAGEN PER WEEK WATER

OF THEE ZONDER SUIKERE

r

3%

)h

5"lo

47"

EOt

2"1,

71"1"

AANTAL DAGEN PER WEEK

ZOETE DRANK

5"1"

3"1

+oL

5"L

c%

7"1"

4"1"

65%

(Bi1n.r) noort

'l cag

2 cagen

3 cageit

4 cagett

5 cagen

6 cagen

F lke rtag

(B¡Jna) nooit

1 riag

2 dagen

3 dagen

4 clagen

5 oagen

6 dagen

Elke dag



lTt3.3 EETGEWOONTEN

Ontbijten

Bijna alle leerlingen van groep '1 t/m groep 4 ontbijten

dagelijks (98%). 1% van de leerlingen ontbijt (bijna)

nooit.

AANÏAL DAGEN PER WEEK

ONTBIITEN

Groente en fruit

Aan de ouders van de leerlingen in groep 1 t/m 4 is

gevraagd hoe vaak de leerlingen per week groente

eten. 46% van de leerlingen eet dagelijks groente. 92%

van de leerlingen eet minimaal vijf dagen per week

groente. Gemiddeld wordt 1 portie groente per dag

gegeten. Tussen jongens en meisjes is nauwelijks

verschil. Naarmate de leerlingen ouder worden, eten

zij minder vaak dagelijks groente.

Dagelijks fruit eten doet 81% van de leerlingen van

groep '1 tlm 4.97"h van de leerlingen van groep 1 t/m

4 eet minimaal vijf dagen per week fruit. Gemiddeld

worden 2 stuks fruit per dag gegeten. Naarmate

de leerlingen ouder worden, eten zij minder vaak

dagelijks fruit. ln groep 1 eet 85% van de leerlingen

dagel¡ks fruit. ln groep 4 is dit percentage72"l".

t

\

Õ

1oL

0%

0%

2"1"

Eo/

22%

24%

46%

GROENTECONSU MPTIES

PER WEEK

1"1"

0%

0%

0%

0%

0%

th

98%

FRUITCONSUM PTIES

PER WEEK

1%

0%

0%

0%

2%

8%

8%

a1%

(BrJna) nooit

Itiag

2 dagen

I dagen

(Bi1na) noort
4 dagen

1 dag
5 d,rgen

2 dagen
6 dagen

-3 dagen
Elke dag

4 daBef

5 clagen

6 dagên

[1ke c.rg

{Br1na) rroort

2 tlagen

3 rlagen

1r (1,'ìBÈll

5 dagen

6 dagen

F lke dag



3.4 TV KIIKEN EN GEBRUIK TELEFOON EN (SPEL}COTVIPUTER

Ook de mate van televisie kijken en het gebruik van

telefoon en/of spelcomputer vertellen iets over de

gezonde leefstijl van de kinderen, Dagelijks krjkt 65%

van de leerlingen uit de onderbouw televisie, waarvan

66% jongens en 64% meisjes.

Het dagelijks gebruik van een (spel)computer (39%)

ligt een stuk lager dan televisie kijken. Hier is een

groter verschil tussen jongens (45%) en meisjes (33%)

zichtbaar. Het gebruik van televisie, telefoon en/of

computer ligt in de meeste gevallen tussen de 30

m¡nuten tot 'l uur (47"1"1. Er is ook een substantieel

aantal kinderen dat 1 tot 2 uur actief hiermee is (3a%).

De meeste leerlingen in groep 1l/m 4 hebben zelf nog

geen mobiele telefoon (96%).

TELEVISIEGEBRU IK

PER WE.EK

PER WE:EK @ ee

@
4"1"

3%

2%

4olo

6"L

8ol"

8%

65"1"

3%

2olo

2%

51"

5'lo

1A"L

9%

64%
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longens

Meisjes
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4olo

3%

3%

5%

6%

8%

66%
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EOt

12"1"

9%

8%

11"1"

4"L

39%

9%

4olo

11"1"

10%
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8%

4',1"

45"1"

16"1"

6%

13"1"

7ol"

7"1"

14o1"

4"1"

33%

(Bilra) rrorirl

1 11,-rg
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3 dagel
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5 dagen
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Totaal

longens

Meisjes

3.5 BEWEGEN

ln deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de

mate waarin leerlingen uit de gemeente Weert in

beweging zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen

bewegen op weg naar school, buiten spelen en de

beweegdeelname volgens de Nederlandse Norm

Gezond Bewegen (NNGB).

Beweegdeelname

De NNGB schr¡ft voor dat kinderen t/m 18jaar

dagel¡ks minimaal 60 minuten per dag matig intensief

moeten bewegen ter bevordering van de gezondheid.

Tot matig intensief bewegen behoort niet alleen spor-

ten, maar ook (stevig) wandelen (b|v. de hond uitlaten)

en fietsen. 61% van de leerlingen uit groep l tlm 4

voldoet aan deze norm, Jongens (67%) voldoen vaker

aan de beweegnorm dan meisjes (55%).

Op basis van groep valt op dat naarmate leerlingen

ouder worden, minder leerlingen aan de beweegnorm

voldoen. ln groep 1 beweegt 77%uan de leerlingen

dagel¡ks minimaal 60 minuten matig intensief en in

groep 4 doet 43% van de leerlingen dit.

AANTAL DAGEN MET MINIMAAL ÉÉru UUN BEWEGEN+

.fb

PER WEEK

WEEK PER GROEP

@ @@

AANTAL DAGEN LOPEND OF FIETSEND NAAR SCHOOL PER

Vervoer naar school

De ouders van leerlingen is gevraagd hoe vaak zij

lopend of met de fiets naar school gaan. 38% van

de leerlingen uit groep 1 llm 4loopt of fietst dage-

lijks naar school. Bijna een kwart van de leerlingen

(24%) doet dit (b¡na) nooit. Het valt op dat leerlingen

naarmate ze ouder worden steeds vaker lopend of

fietsend naar school gaan (m.u.v. groep 2). 46% van

de leerlingen uit groep 4 gaat iedere dag fietsend of

lopend naar school tegenover 31% van de leerlingen

uit groep 2.

De ouders van de leerlingen is daarnaast de vraag ge-

steld hoe lang zij onderweg zijn van huis naar school.

Het grootste deel van de leerlingen

(55%) is minder dan 10 minuten per

dag onderweg naar school, gevolgd

door 32% van de leerlingen die 10

tot 20 minuten per dag onderweg

zijn naar school. 0pvallend is dat 2%

van de leerlingen langer dan een uur

onderweg is naar school.

0%
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5olo

4olo

Tolo

13%

9%

61%

th

lolo

0%

4%

3%

Tolo

11%

6olo

67"1"
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01"

0%

6%

6%

14"1"

11',{"

55"1"

1%
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10%

10%

10%

38%

32"1
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8%

8%

14%

31',|"

22"1"

8%

15',1"

10%

8%

37',k

24"1"

8%

8%

9%

8%

43lo

15"10

11"1,

11"1

10%

46%
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1 rl,ìg
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BEWEGEN (vervolg)

Buiten spelen

Deze paragraaf heeft betrekking op het buitenspeel-

gedrag van leerlingen uit de gemeente Weert. De

meeste leerlingen uit groep 1llm 4 spelen regelmatig

buiten. 62% van de leerlingen speelt meer Can vier

keer per week buiten na schooltijd. 27"Lvan de ouders

geeft aan dat hun kind 3 tot 4 keer per week buiten

speelt en 9% geeft aan dat hun kind 1 tot 2 keer per

week buiten speelt. 2% van de ouders geeft aan niet

te weten hoe vaak hun kind buiten speelt. Kijkend

naar het geslacht wordt zichtbaar datjongens iets

vaker meer dan vier keer per week buiten spelen dan

meisjes.

55% (van de ouders) van de leerlingen ervaart de

speelplaatsen in de buurt/wijk als (heel erg) leuk. 35%

geeft aan de speelplaatsen 'normaal'te vinden en 7%

van de ouders geeft aan de speelplaatsen (helemaal)

niet leuk te vinden. 4% van de ouders geeft aan het

antwoord niet te weten. Tussen jongens en meisjes is

nauwelijks verschil.

AANTAL KEREN BUITEN SPELEN

NA SCHOOLTIID PER WEEK

Weet ik niet 1à2keer

3à4keer
Meer dan 4 keer



3.6 SPORTEN

Sportdeelname

0m de sportdeelname van de kinderen, naast het

dagel¡ks bewegen, te meten, is de vraag gesteld of

ze buiten schooltijd nog aan sport doen. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van de Richtlijn Sportdeelname

0nderzoek (R50). Deze richthjn verstaat onder sport-

deelname het percentage leerlingen dat minimaal

twaalf keer perjaar een sport beoefent. 85% van de

leerlingen in de onderbouw doet twaalf keer per jaar

aan sport.

Wanneer de resultaten omtrent sporten buiten

schooltrjd worden vergeleken op basis van geslacht

valt op dat meisjes (91%) vaker sporten dan jongens

(8a%). Op basis van groep valt op dat de sportdeelna-

me vanaf groep 2 redelijk stabiel is. ln groep 1 is de

sportdeelname het laagst (71 %).

50% van de kinderen in Nederland van 4 t/m Sjaar

sport wekelijks (RIVM/CBS, 2015). ln Weert sport

83% van de leerlingen in de onderbouw wekelijks, Dit

percentage ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk

gemiddelde.

Sportvoorkeuren

Ouders konden aangeven welke sport(en) hun kinde-

ren beoefenen. Veruit de meeste leerlingen in groep

1 tlm 4 doen aan zwemsport (44%), gevolgd door

voetbal (27%) en danssport (22%l.Zie hiernaast de tien

populairste sporten. Landelijk gezien zijn zwemmen,

voetbal en turnen/gymnastiek de populairste sporten

onder kinderen van 4 t/m 8 jaar.

Zwemsport is zowel bij jongens (45%) als meisjes

(43%) de meest populaire sport. Daarna is voetbal

brj jongens het populairst (43%). Brj meisjes wordt

danssport (39%) en gymnastiek/turnen ('16%) relatief

veel beoefend.

I POPULAIRSTE SPORTEN

LEERLINGEN

t+4%

27%

22%

9%

7%

6%

E0/

5%

5%

4"lo

Zwemsport {excl waterpolo)

Ve lrivoet ba I

Dansspor t

G yn r nast iek/ Tu rn en

Hoc key

Hantib.rl

Atletrek

Skeeleren/Skaten

Paardensport

Iuclo



SPORTEN (vervolg)

Organisatievorm

Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag waar

sportende leerlingen hun sport beoefenen, Dit kan

bijvoorbeeld bij een sportvereniging, een dansschool,

manege, zwembad of sportschool, thuis en/of op

straat. De leerlingen konden meerdere antwoorden in-

vullen, waardoor het percentage boven 100% uitkomt.

Het sporten gebeurt veelal bij de sportvereniging

(57%). Landelijk gezien is 50% van de kinderen tussen

4 t/m I jaar lid van een sportvereniging. Jongens in

Weert sporten in vergelijking met meisjes r¡aker bij een

sportvereniging, namehjk 62% en 51%. Daarentegen

sporten meisjes vaker bij een dansschool, iitnesscen-

trum of manege in vergelijking met de jongens (52%

ten opzichte van 34%). Bij 'Anders'wordt onder meer

de zwemschool, 850 en school genoemd als plek

waar de leerlingen uit groep 1llm 4 sporten.

Redenen om te sporten

De meeste leerlingen van groep 1t/n'¡ 4 sporten vol-

gens ouders vooral omdat het leuk is (91%). Een grote

groep geeft ook aan dat het gezond is (64%) en een

manier om samen met vrienden te zi,in (39%). Hier-

naast staan de meest populaire redeiren waarom de

leerlingen in de gemeente Weert aan sport doen.

Daarnaast is ouders gevraagd hoe belangr¡k zij

sporten voor hun kind vinden. Vrijwel alle ouders (96%)

hebben aangegeven dit zeer belangriik te vinden. 3%

van de ouders heeft'Neutraal'ingevuld en 1% vindt

sporten zeer or belangrijk.
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SPORTEN (vervolg)

Niet sporten

Er worden verschillende redenen aangegeven waarom

kinderen niet (meer) sporten. 1 3% van de ouders geeft

aan niet te weten wat er allemaal aan sport te doen

is en 7% vindt het te duur. De meerderheid (67%) geeft

'Anders'aan, waarbij voornamelijk benoemd wordt dat

het kind nog tejong is om te sporten en/of eerst de

zwemlessen moet afronden.

83% van de ouders waarvan het kind niet sport, geeft

aan dat het kind in de toekomst wel (weer) wil gaan

sporten. 1 7% geeft aan van niet. Veel genoemde

redenen om weer te gaan sporten zijn dat sporten

leuk is (71%) en dat sporten gezond is (54%). Bij deze

vraag was het mogel¡k meerdere antwoorden in te

vullen.
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3.7 ZWEMVAARDIGHEID

42% van de leerlingen van groep 1llm t+ heeft nog

geen zwemdiploma. Dit betekent dat 58% een zwem-

diploma heeft. 30% van de leerlingen heeft zwem-

diploma A, 35% van de leerlingen heeft zwemdiploma

B en 11% van de leerlingen heeft zwemdiploma C.

Bij 'Anders'is voornamelijk aangegeven dat het kind

bezig is met het volgen van zwemlessen of bij de

reddingsbrigade is aangesloten.

Meisjes beschikken in groep 1 tlm 4 vaker over een

zwemdiploma dan jongens. Leerlingen waarvan

ouders in het buitenland zijn geboren, hebben minder

vaak een zwemdiploma dan leerlingen waarvan

ouders in Nederland zijn geboren, namelijk 50% tegen-

over 41%.
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3.8 GYMLESSEN

Er is aan de ouders gevraagd wat de leerlingen van

groep 1 t/m 4 van de gymlessen op school vinden. Een

meerderheid van de kinderen vindt de gymles volgens

de ouders (heel erg) leuk (84%).jongens (86%) vinden

de gymlessen iets leuker dan meisjes (81%).

TEVREDENHEID GYMLESSEN

Niet leuk
Weet ik nietNormaal

Leuk

Heel leuk



3.9 NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

ln Weert worden diverse naschoolse activiteiten

georganiseerd voor kinderen. Er is aan de ouders ge-

vraagd of zij en/of hun kinderen hier bekend mee zijn

en of hier weleens aan hebben deelgenomen. Sport

Na School en Rabo Urban Sport Tour zijn het meest

bekend (respectievelijk 39% en 35%). Meer dan een

derde (37%) kent geen van de genoemde activiteiten.

De meeste kinderen doen niet mee aan de activiteiten

(58%).30% van de leerlingen van groep 1 t/m 4 heeft

urel eens meegedaan aan de Rabo Urban Sport Tour.

40% van de leerlingen die heeft deelgenomen, vond

de naschoolse activiteit(en) (heel erg) leuk. 4% van de

leerlingen geeft aan de activiteiten 'normaal'te vinden

en 3% van de leerlingen vindt de activiteiten (helemaal)

niet leuk. Opvallend is dat 54% van de ouders 'weet ik

niet' heeft geantwoord.
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4.1 ALGEMENE GEGEVENS

ln totaal hebben 344 leerlingen uit de groepen 5 t/m

B van de basisscholen in de gemeente Weert deelge-

nomen aan het onderzoek. 0nderstaande kenmerken

geven een beeld van het profiel van de kinderen. Er

is gevraagd naar: geslacht, leeftijd, school, groep en

afkomst.
I jaar

@ GESLACHT

12 jaa(

1 1 jaar

De Uitkijktoren

LEEFTIJD

1 3 jaar
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4.2 DRINKGEWOONTEN

Water

ln dit onderzoek zijn vragen opgenomen over de ge-

zonde leefstijl van de kinderen. Daarbij is onder andere

gevraagd naar de drinkgewoonten van kinderen. Ge-

middeld drinkt 53% van de leerlingen van groep 5 t/m

B dagelijks water of thee zonder suiker. Dit percentage

is beduidend lager dan het percentage leerlingen in

de onderbouw (71%). Een kleine groep leerlingen in de

bovenbouw drinkt (bijna) nooit water (8%).

Leerlingen uit groep 7 (63%) en groep I (56%)drinken

vaker dagelijks water of thee zonder suiker dan leer-

lingen uit groep 5 (43%) en groep 6 (45%).

De meeste kinderen drinken gemiddeld 2 glazen

water of thee zonder suiker per dag (32%). Het komt

weinig voor dat kinderen 6 of meer glazen water per

dag drinken (3%).

Zoete dranken

Uit het onderzoek is gebleken, dat 31% van de leer-

lingen in groep 5 t/m B dagelijks zoete drank drinken

Een klein aantal leerlingen drinkt (bijna) nooit zoete

drank (7%).

Leerlingen uit groep 6 (36%)en groep 7 (38%)drinken

vaker dagelijks zoete dranken dan leerlingen uit groep

5 (24"k1en groep g (26%).

De meeste leerlingen drinken gemiddeld twee glazen

per dag (a0%). Gemiddeld wordt er door 31% van de

kinderen 0-'1 glas zoete drank per dag gedronken.

Zes glazen of meer zoete drank worden nauwelijks

dagelijks gedronken (< 1 %).

AANTAL DAGEN PER WEEK WATER

OF THEE ZONDER SUIKER

8%

6%

5%

9%
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1ït4.3 EETGEWOONTEN

Ontbijten

Veel leerlingen van groep 5 t/m B ontbijten dagelijks

(89%). Dit is minder dan het aantal leerlingen in de

onderbouw (98%). Dit betekent ook dat 1 1% van de

leerlingen niet iedere dag van de week ontbijt. Meisjes

(92%) ontbijten vaker dagelijks dan jongens (87%). Het

valt op dat leerlingen uit groep 7 (B5"hl en B (86%) min-

der vaak dagelijks ontbijten dan leerlingen uit groep 5

(e3%)en 6 (96%).

Leerlingen waarvan (beide) ouders in het buitenland

zijn geboren (77%), ontbijten minder vaak dagelijks dan

leerlingen waarvan ouders in Nederland zijn geboren

(92"1"1.

AANTAL DAGEN PER WEEK

ONTBIITEN

Groente en fruit

Aan leerlingen is gevraagd hoe vaak per week zij

groente eten. 38% van de leerlingen e'rt dagelijks

groente. 71%van de leerlingen eet minimaal vijf dagen

per week groente. Gemiddeld wordt 1,5 portie groente

per dag gegeten. Meisjes (46%) eten aanzienlijk vaker

dagelijks groente dan jongens (30%). lrlaarmate de

leerlingen ouder worden, eten zij vakerr dagelijks

groente.

Leerlingen waarvan ouders in het buitenland zijn ge-

boren eten aanzienlijk minder vaak daLgelijks groente

dan leerlingen waarvan ouders in Necerland zijn

geboren, namelijk 23% tegenover 40"/".

\
GROENTECONSU M PTIES

PER WEEK

4"1"

7't"

''61"

b%

'7"L

38"/

t Dagelijks fruit eten doet47"L van de leerlingen van

groep 5 t/m 8, De dagelijkse fruitconsumptie van leer-

lingen in de onderbouw is aanzienlijk hoger (8'1%). 73%

van de leerlingen van groep 5 t/m 8 eet minimaal vijf

dagen per week fruit. Naarmate de ler:rlingen ouder

worden, eten zij minder vaak dagelijk:; fruit.

Leerlingen waarvan ouders in het buitenland zijn ge-

boren eten minder vaak dagelijks frui1. dan leerlingen

waarvan ouders in Nederland zijn geboren, namelijk

39% tegenover 49%,

Õ
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4.4 TV KIIKEN EN GEBRUIK TELEFOON EN (SPEL)COTUPUTER

Ook de mate van TV k¡ken en het gebruik van telefoon

en/of spelcomputer vertelt iets over de gezonde

leefstijl van de kinderen. Dagelrjks kijkt 44% van de

kinderen TV, waarvan 46% jongens en 43% meisjes.

Leerlingen uit de bovenbouw kijken minder dagelijks

tv dan leerlingen uit de onderbouw (65%).

Het dagelijks gebruik van een (spel)computer ligt iets

lager (39%) dan TV kijken. Hier is echter een groter ver-

schil tussen jongens (48%) en meisjes (29%) aanwezig.

Het gebruik van computer, telefoon en/of computer

ligt in de meeste gevallen tussen de 30 minuten tot

1 uur (25%). Een kwart van de kinderen is 'l tot 2 uur

actief hiermee bezig (25%).

Veel kinderen hebben de beschikking over een eigen

mobiele telefoon (68%), Meisjes hebben vaker een

mobiele telefoon dan jongens (respectievelijk 71% en

65%).
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4.5 BEWEGEN

ln deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de

mate waarin leerlingen uit de gemeente Weert in

beweging zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen de

beweegdeelname volgens de Nederlandse Norm Ge-

zond Bewegen (NNGB), bewegen op weg naar school

en buiten spelen.

Beweegdeelname

De N N GB schrijft voor dat kinderen t/m 18 jaar

dagelijks minimaal 60 minuten per dag matig intensief

moeten bewegen ter bevordering van de gezondheid.

Tot matig intensief bewegen behoort niet alleen spor-

ten, maar ook (stevig) wandelen (bijv. de hond uitlaten)

en fietsen. 36% van de kinderen beweegt dageh¡ks

ninimaal 60 minuten per dag en voldoet daarmee aan

ce beweegnorm. ln 2015 was dit 2B%. Meisjes (40%)

voldoen vaker aan de beweegnorm danjongens (33%).

Totaal

longens

Meisjes
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14%
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Vervoer naar school

De leerlingen is gevraagd hoe vaak zij lopend of met

de fiets naar school gaan. Het merenceel van de leerr

lingen (65%) gaat vijf dagen per week lopend of met

de fiets naar school. Een kleine groep leerlingen uit de

bovenbouw doet dit (bijna) nooit (9%).

Het valt op dat leerlingen naarmate ze ouder worden

steeds vaker lopend of fietsend naar school gaan. 82%

van de leerlingen uit groep I gaat iedere dag fietsend

of lopend naar school tegenover 42%uan de leerlingen

uit groep 5.
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BEWEGEN (vervolg)

Buiten spelen

Deze paragraaf heeft betrekking op het buitenspeel-

gedrag van leerlingen uit de gemeente Weert. Aan de

leerlingen is gevraagd in welke mate zij gemiddeld per

week buiten spelen. Uit het onderzoek blijkt dat 38%

van de leerlingen vaker dan 4 keer per week buiten

speelt. 30% van de leerlingen geeft aan 3 tot 4 keer

per week buiten te spelen en 19% van de leerlin-

gen speelt '1 tot 2 keer per week buiten. 2% van de

leerlingen geeft aan nooit buiten te spelen en '1 1% van

de leerlingen geeft aan niet te weten hoe vaak h¡/zij

buiten speelt.

Meisjes spelen vaker buiten dan jongens. Naarmate

leerlingen ouder worden blijken zij minder vaak buiten

te spelen, Dit blijkt ook als de resultaten worden ver-

geleken met de onderbouw. ln de onderbouw speelt

62% van de leerlingen meer dan vier keer per week

buiten.

53% van de leerlingen ervaart de speelplaatsen in de

buurt/wijk als (heel erg) leuk. 36% van de leerlingen

geeft aan de speelplaatsen 'normaal'te vinden en 9%

van de leerlingen geeft aan de speelplaatsen (hele-

maal) niet leuk te vinden. 2% van de leerlingen geeft

aan het antwoord niet te weten.

De speelplaatsen worden door meisjes positiever

ervaren dan door jongens.

AANTAL KEREN BUITEN SPELEN

NA SCHOOLTIID PER WEEK

Weet ik niet Nooit

1à2keer

Meer dan 4 keer

3à4keer



4.6 SPORTEN

Sportdeelname en sportfrequentie

0m de sportdeelname van de kinderen, naast het

dagelijks bewegen, te meten, is de vraag gesteld of

ze buiten schoolt¡d nog aan sport doen. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van de Richthjn 5portdeelname 0n-

derzoek (RSO). Deze richtlijn verstaat onder sportdeel-

name het percentage leerlingen dat minimaal twaalf

keer perjaar een sport beoefent.96% van de leerlin-

gen in de bovenbouw heeft aangegeven minimaal

tr,vaalf keer per jaar aan sport te doen. Dit percentage

is gelijk aan 2015. Landel¡k gezien voldoet 9'l% van

de kinderen tussen 6 en 1 1 jaar aan de norm voor

sportdeelname (Collard en Pulles, 20''i4).

82% van de kinderen in Nederland van B t/m 12 jaar

sport wekelijks (RIVM/CBS, 2015). ln Weert geeft 87%

van de leerlingen in de bovenbouw aan wekelijks te

sporten. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk ge-

middelde. Wanneer de resultaten worden vergeleken

met onderzoeken uit eerdere jaren is een stijging van

het wekel ijks sportgedrag waarneembaar.

ONTWIKKELING WEKELIIK5E

SPORTDEELNAM E VAN,I.OO5 Ï / M 201 7

2005 2004 2010 2012 2015 2Ct17

Sportvoorkeuren

Leerlingen konden aangeven welke sport(en) zij beoe-

fenen. Veruit de meeste leerlingen doen aan voetbal

(38%), gevo I gd door danssporl (24"1"1, h ard I open/

joggen (16%), skeeleren/skaten (151/") en hockey ('14%).

0pvallend ten opzichte van 2015 is dat tennis minder

populair is geworden. Landelijk gezien zijn voetbal,

hockey en turnen/gymnastiek de populairste sporten

onder kinderen uan I llm 12 jaar. Hiernaast worden

de '10 populairste sporten weergegeven.

Bij jongens is voetbal de populairste sport (59%) en

bij meisjes danssport (44%). Ook in 2015 waren dit de

meest populaire sporten. Er zijn geen grote verschil-

len zichtbaar ten opzichte van 201 5. Opvallend bij de

meisjes is dat voetbal en paardensport uit de top vijf is

verdwenen.
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SPORTEN (vervolg)

Organisatievorm

Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag waar

sportende leerlingen hun sport beoefenen. Dit kan

bijvoorbeeld zijn bij een sportvereniging, een dans-

school, manege, zwembad of sportschool, thuis en/

of op straat. De leerlingen konden meerdere antwoor-

den invullen, waardoor het percentage boven 100%

uitkomt.

78% van de sportende leerlingen doet aan sport b¡

een sportvereniging. Ten opzichte van 2015 is dit per-

centage gelijk. ln 2012 en 2010 was dit respectievelijk

72"1en85%.lnclusief niet-sporters is 75% van het

totaal aantal leerlingen lid van een sportvereniging.

De sportvereniging blijft daarmee voor deze doelgroep

veruit de belangrijkste aanbieder van sport. ln verge-

lijking met landelijke cijfers (74%) scoort de gemeente

Weert nagenoeg gehjk. 25% van de sportende leer-

lingen en 23% van het totaal aantal leerlingen sport

bij een commercièle aanbieder. Dit percentage is iets

hoger dan het landelijk gemiddelde (20%) (SCP, 2015).

Jongens sporten in vergelijking met meisjes vaker bij

een sportvereniging. Daarentegen sporten meisjes

vaker bij een dansschool, fitnesscentrum of manege in

vergelijking met jongens.

Redenen om te sporten

De meeste kinderen sporten omdat het vooral leuk is

(94%). Een grote groep geeft ook aan dat ze sporten

omdat het gezond is(72"1). Daarnaast zijn ook het in

conditie blijven (32%) en het goed zijn in sport (31%)

belangrijke redenen voor leerlingen om te sporten.

Hiernaast staan de meest populaire redenen waarom

de leerlingen in de gemeente Weert aan sport doen.

I ORGANI5ATIEVORM SPORTERS
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89%

76%

49"1"

3I+"h

28"1

22"1"

21"1"

13"1"

5"1,

2"1"

'1%

13"1"

78"1

25"1"

9%

3"1"

7"1"

Onrdat het leLrk is

Onrdat het gezond is

0m in conditie/op gezond gewrcht te komen/blrjven

Omdat hij/zi¡ goed is in sport

0m met vrienden samen te zijn

Omdat het een uitdaging of iets nieuws is

0m te ontspannen

0m andere te laten zien wat hi1/zilkan

Om ergens bij te horen

0m populair te ziln

Weet ik niet

Anders

Sportvereniging

Fitnesscentrurn, s¡rortsclrool, dansschool of nranege

ThLrrs of op straat

Br1 actuvrteiten van L et's MOVE/Punt Welzijn

Weet ik niet

Anders



SPORTEN (vervolg)

Niet sporten

ln deze paragraaf wordt ingegaan op de motieven van

de niet-sporters. De niet-sporters kregen de vraag

wat de belangrijkste reden was om niet (meer) te

sporten. De antwoorden op deze vragen lopen zeer

uiteen. 'Weet ik niet' is het antwoord dat het vaakst

door de leerlingen is gegeven.

92% van de niet-sportende leerlingen geeft aan in

de toekomst wel (weer) te willen gaan sporten. De

andere leerlingen (B%) geven aan dit niet te willen. De

redenen die de niet-sporters hebben om toch (weer)

te gaan sporten worden hiernaast weergegeven. Veel

genoemde redenen om weer te gaan sporten zijn

vanwege de gezondheid (67%), omdat het leuk is (58%)

en om in conditie/op gezond gewicht te komen/blij-

ven (42%). Bij deze vragen was het mogelijk meerdere

antwoorden in te vullen,

Ji-
REDEN OM WEER TE GAAN SPORTEN

67"1"

58"1

42"1"

25"1"

17"L

B%

B%

8%

8%

0%

0%

0%

81"

Omdat het gezond is

Omdat het leuk is

0m in conditie/op gezond gewicht te komen/blr¡ven

0m gespierd te worden

Om met vrienden samen te zijn

0mciat het een uitdaging of iets nieuws is

0mdat ik goed berr in sport

Orn populair te zijn

Orr te ontspannen

Onr anderen te i¿ten zren wat rk kan

0nr ergens br1 te horen

Weet ik niet

Anders



4.7 ZWEMVAARDIGHEID

91% van de leerlingen in de bovenbouw heeft de

beschikking over een zwemdiploma. Dit percentage is

gedaald ten opzichte van 20'1 5 (94%). Landelijk gezien

beschikt 94% in deze doelgroep over een zwemdi-

ploma. Over het algemeen gezien loopt het aantal

leerlingen in de bovenbouw met een zwemdiploma

en het aantal zwemdiploma's terug, Vooral het aantal

leerlingen met zwemdiploma C is sterk gedaald van

61% in 2015 naar 50% in 2O17. Landelijk beschikt 38%

van deze doelgroep over zwemdiploma C.

Qua geslacht zijn er nauwelijks verschillen waarneem-

baar. Leerlingen uit groep 7 en I beschikken vaker

over een zwemdiploma dan leerlingen uit groep 5 en

6. 12% van de leerlingen in groep 5 beschikt niet over

een zwemdiploma. ln 2015 was dit nog B%. ln groep 6

beschikt '14% van de leerlingen niet over een zwem-

diploma. ln 2015 was dit 3%.

Evenals landelijke cijfers aantonen, beschikken

autochtone leerlingen (98%) vaker over minimaal éen

zwemdiploma dan allochtone kinderen (76%). Van de

leerlingen waarvan beide ouders in het buitenland zijn

geboren beschikt 64% over een zwemdiploma. ln 2015

beschikte 68% van deze leerlingen over een zwem-

diploma.

f,g nnrurnl zwEMDTPLOMA's

Ë

H
tr
tr
l

2015

2017

lk heb geen zwemdiploma's

Õ¿* /o

42"t"

7Bt.

l aal

611.

50"t"

Zwemvaardigheid 1

Zwemvaardigheid 2

Zwemvaardigheid 3

Weet ik niet



4.8 GYMLESSEN

Aan de leerlingen is gevraagd in welke mate zij tevre-

den zijn over de gymlessen die zij op school krijgen.

ln 2015 werd onderscheid gemaakt tussen het geven

uan bewegin gsonderwijs door een groepsleerkracht

en een vakleerkracht, 0p dit moment wordt bewe-

gingsonderwijs op vrijwel alle scholen gegeven door

een vakleerkracht.

Ten opzichte van 201 5 valt op dat de tevredenheid

over de gymlessen door leerlingen in de bovenbouw

licht gestegen is. ln 201 5 gaf 71% van de leerlingen

aan de gymlessen (heel erg) leuk de vinden. Nu geeft

77"l"van de leerlingen aan de gymlessen (heel erg)

leuk te vinden. 18% beoordeelt de gymlessen als

normaal en 4% vindt de gymlessen (helemaal) niet

leuk. 1% van de leerlingen geeft aan het antwoord niet

te weten.

De gymlessen worden door jongens en meisjes

nagenoeg even leuk beoordeeld, aangezien 78% van

de meisjes de lessen als (heel erg) leuk ervaart ten

opzichte van 75% van dejongens.

TE!'REDENHEID GYMLESSEN

Helemeel niet leuk
ItJiet leuk

Weet ik niet

Normaal

Heel leuk

Leuk



4.9 NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

ln Weert worden diverse naschoolse activiteiten

georganiseerd voor kinderen. Er is aan de kinderen ge-

vraagd of ze hier bekend mee waren en of ze weleens

hebben deelgenomen. Sport Na School en het straat-

voetbaltoernooi zijn het meest bekend (respectievelijk

59% en 55"1l,.12"L van de leerlingen is niet bekend met

het aanbod van naschoolse activiteiten,

Een groter aandeel van de leerlingen (39%) doet niet

mee aan de activiteiten. De populairste activiteit is de

Rabo Urban Sport Tour, 28% van de leerlingen heeft

weleens meegedaan aan deze activiteit. Daarnaast is

Sport na School (22%) en het Straatvoetbaltoernooi

(19%) populair.

77"Lvan de leerlingen die hebben meegedaan aan de

naschoolse activiteiten geven aan de activiteit(en)

(heel erg) leuk te vinden.17"l"van de leerlingen geeft

aan de activiteiten 'normaal'te vinden en 5% van de

leerlingen vindt de activiteiten (helemaal) niet leuk.

-.fi BEKEN DHEID & DEELNAM E NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Bekendheid

Deelname

Sport Na Srhool 5g'Ì

22"t,,

Ratro Llrban Sport Torrr 1r 3't'

28'r,

Atletiek na school ) 9\,

5"t,,

Handbal na school 27\,,

3"¿,

Hockey na school ) 7"t,

ô,,

Straatvoetbaitoernooi l)r

1ôo/

Geen

39%

1 ?'t,



5. CONCLUSTES

EN AANBEVELINGEN

ln dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelin-

gen van het onderzoek gepresenteerd.

Drink- en eetgewoonten

Naarmate leerlingen ouder worden, drinken zij minder

vaak water, ontbijten zij minder vaak en eten zij min-

der vaak groente en fruit. Om dit te bevorderen is de

betrokkenheid van scholen (leraren) enorm belangrijk.

De ervaring leert dat het inbedden van activiteiten/

projecten in bestaande lesprogramma's succesvol is.

Wanneer dit te vrijblijvend of incidenteel plaatsvindt,

leidt dit vaak niet tot gedragsbeïnvloeding.

Aangezien de gemeente Weert gestart is met lon-

geren op Gezond Gewicht dienen een aantal thema's

gekozen te worden waarmee gestart gaat worden.

Kies thema's waarvan de urgentie het hoogst is (maxi-

maal drie). Water drinken, groente eten en het belang

van ontbijten zouden thema's kunnen zijn rvaarmee

gestart kan worden. S% van de leerlingen drinkt nooit

v;ater, minder dan de helft van de leerlingen in de

bovenbouw eet dagelijks groente en '1 1% van de leer-

lingen in de bovenbouw ontbijten niet dagelijks.

De betrokkenheid van ouders is cruciaal brj het verbe-

teren van drink- en eetgewoonten. 0uders zijn de be-

langrijkste coaches voor kinderen om ze een gezonde

leefstijl aan te leren. Bij het betrekken van ouders van

leerlingen is een veelgehoord probleem vanuit school

dat alleen de groep komt die het al goed doet. Deze

ouders zijn al op verschillende manieren bij de school

betrokken. 0m juist andere ouders te betrekken, is het

goed om aansluiting te zoeken bij het;geen dat zij be-

langrijk vindt. Als zrj willen dat hun kird goed presteert

op school of's avonds goed slaapt, kunt u uitleggen

hoe gezond eten en bewegen hieraan bijdragen. Zorg

voor heldere communicatie, gebruik eenvoudige

woorden en beperk de informatie tot de belangrijkste

mededeling. Verwijs eventueel door naar een andere

plek met meer informatie. Gebruik afbeeldingen die de

boodschap ondersteunen.

Geef kinderen zelf een rol bij de ontwikkeling en

uitvoering van activiteiten/projecten. Zorg hierbij voor

een wedstrijdelement en maak het ler¡k! Besteed

specifiek aandacht aan de leerlingen in groep 4 en 5.

Vanaf dat moment gaan kinderen ste,eds vaker zelf

keuzes maken.

oo

Bewegen en sporten

Het aantal leerlingen in de bovenbour¡¡ dat dagelijks

minimaal één uur per dag beweegt, is gestegen ten

opzichte van 20'1 5. Desondanks rralt op dat naarmate

leerlingen ouder worden, zij minder vaak bewegen en

buiten spelen. Dit komt onder andere doordat leer-

lingen naarmate ze ouder worden, minder tevreden

zijn over Ce speelplaatsen in de buurt en meer tijd

besteden achter de TV en/of (spel)cornputer.

Eén op de tien leerlingen in de bc,venbouw gaat nooit

wandelend of op de fiets naar scaool. Zorg dat actief

transport goed gepromoot en gestimuleerd wordt,

want dit heeft een grote invloed cp de dagelijkse

hoeveelheid bewegen van kinderen en jongeren. Sti-

muleer dat kinderen naar school fietsen of wandelen,

maak plannen en bedenk projecten om dit te bevor-

deren.

Het aantal leerlingen in de bovenbouv¡ dat wekelijks

aan sport doet, is ten opzichte van 201 5 gestegen. De

sportvereniging blijft voor deze coelgroep veruit de

belangrijkste aanbieder van sport. Blijf investeren in

sportstimulering en sportkennismaking voor

l-/
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kinderen/jongeren. Zeer veel niet-sportende leer-

lingen willen namelijk in de toekomst (weer) gaan

sporten. Betrek, waar mogelijk en waar nog niet van

toepassing, verenigingen en andere aanbieders bij de

organisatie van deze activiteiten.

Zwemdiploma's

Het schoolzwemmen in de gemeente Weert is

afgeschaft. Ten opzichte van 20'1 5 wordt een daling

gezien van het aantal leerlingen dat beschikt over

een zwemdiploma. Besteed aandacht aan het belang

van het behalen van zwemdiploma's. Vooral alloch-

tone leerlingen beschikken in mindere mate over

een zwemdiploma. Er zijn diverse voorbeelden in

Nederland die effectief zijn gebleken. Denk hierbij

aan communicatiecampagnes, het realiseren van een

vangnetregeling voor inwoners die zwemlessen niet

kunnen betalen, het organiseren van zwemactiviteiten

binnen het naschools aanbod en het houden van een

'zwemtest'voor iedere leerling in het basisonderwijs

in groep 6/7.

Gymlessen en naschoolse activiteiten

De waardering van gymlessen is ten opzichte van

2015 gestegen. lnmiddels beschikken nagenoeg alle

scholen over een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Zet vakleerkrachten bewegingsonderwijs breder in om

gezond gedrag te stimuleren en meer kinderen te la-

ten genieten van sport en bewegen. De vakleerkracht

heeft inzicht in kinderen die ongezond leven en/of niet

sporten.
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Inleiding

Taakstelling

De beweegmakelaar heeft als taak om mensen die inactief zijn, om wat voor reden dan

ook, in beweging te krijgen en te activeren om weer mee te doen in de maatschappij en

aan sport en beweegactiviteiten in het bijzonder.

De redenen van inactiviteit kunnen verschillend zijn. Er kunnen bijvoorbeeld financiële
problemen zijn, waardoor ze geen lidmaatschap kunnen aan gaan bij een sportaanbieder
of kunnen deelnemen aan beweegactiviteiten. Een andere reden kan zijn dat mensen een
grote verandering in hun leven ervaren hebben (bijvoorbeeld een traumatische ervaring,
chronische aandoening of ziekte of functiebeperking) en daardoor in een sociaal
isolement geraakt zijn (of dreigen te raken).

De taak van de beweegmakelaar is om hierbij zo creatief mogelijk mee om te gaan.
Bekijk de belemmeringen en kijk wat er wél kan. Oplossingsgericht denken en handelen
en daarbij gebruik maken van het brede netwerk dat om de beweegmakelaar heen zit,
zodat niemand vanwege dit soort belemmeringen niet in aanmerking komt om in
beweging te komen.

Doelgroepen
De beweegmakelaar zet zich in voor burgers vanaf 18+ tot en met 100+ jaar.

Hierbij is de doelgroep in te delen in 3

categorieën:
. Minima
. Statushouders
. Mensen met een beperking

Betrokkenheid
Niets is zo belangrijk dan je betrokken voelen bij mensen die bij je aankloppen voor hulp,

omdat het ze zelfstandig niet lukt om zelf aan de slag te gaan (door diverse
omstandigheden). Mensen komen daardoor ¡n een kwetsbare situatie. Een luisterend oor
bieden, een gevoel van erkenning delen en voornamelijk luisteren naar waar deze



Let'sfÏìgus
mensen écht behoefte aan hebben. Begrip hebben voor de situatie en ze het gevoel
geven dat ze ook echt gehoord worden en er niet alleen voor staan, dat is betrokkenheid!

Een bijkomend voordeel van mijn persoonlijke situatie, is dat mijn beperking
(rolstoelafhankelijk) ze vaak het gevoel geeft dat we makkelijker op hetzelfde niveau
kunnen communiceren, dat ik communiceer vanuit mijn ervaringen.

Een mooie quote van een deelnemer (met een lichamelijke beperking) die begin dit jaar
de cursus Bewegen naar Werk volgde:

Een week later zat ze bij mij voor een intake en samen zijn we gaan kijken naar haar
wensen en mogelijkheden. Nu ruim een half jaar later sport ze wekelijks, is ze ook de
nodige kilo's afgevallen maar het allermooiste was haar reactie tijdens de
tussenevaluatie:

Zichtbaarheid
De grootste vraag bij de start van mijn functie als beweegmakelaar was toch wel:

Waar vind ik de kwetsbare mensen die niet zichtbaar zijn in de maatschappij, maar die
wel de hulp en ondersteuning van een beweegmakelaar, tussenpersoon of een maatje
nodig hebben?

Om die vraag te beantwoorden moest eerst de vraag gesteld worden, waaróm zijn die
mensen niet zichtbaar? Wat houdt ze tegen om hulp te vragen of om zelfstandig weer
actiever te worden? Willen ze het niet, kunnen ze het niet, weten ze wat hun kansen en
mogelijkheden zijn en waarom zijn ze uit beeld bij professionele hulpverleners.

Uit onderzoek blijkt dat de grootste vraag bij vele hulpverlenende instanties op gebied
van zorg & welzijn wel gesteld werd. Ze kregen deze vragen met regelmaat en
hebben/hadden namelijk niet altijd de tijd en kennis om hun patiënten tijdens en na het
professionele begeleidingstraject, door te verwijzen naar een passende sportactiviteit of
beweegaanbod.
Het uitzoeken van een passend sport- en beweegaanbod is vaak maatwerk, tijdrovend en
vraagt om de nodige ondersteuning van iemand die ze net dat duwtje in de rug kan
geven.

De beweegmakelaar wordt steeds vaker gevonden door 1e en 2e lijn zorg , voornamelijk
omdat er veel tijd geinvesteerd wordt in het zichtbaar maken van deze voorziening,

"Toen ík de cursusruimte blnnen kwam, was ík heel verbaasd a¡n íemand
vaar de klas te zien in een rolstoel. "Zit ik wel bij de juiste cursus want
het ging toch over sport en bewegen??
Fitness, boksen, voetbal, met mijn beperking?? Yes, I Can!!!
Angeloaflijk, wat een openbaring en wat een heertijk gevoel am gewoon
mee te kunnen daen,."

'ik hc¡ctt'er \ )ecT'bij t'n kctn tr ftìe('lc\,,t-'!t tit.tt lÅ'¡¡r¿'¡ ttilt"' tnt.'(" ,r(/rr

¡llLlLn /¡r'f lr (lr)('(i.'(r..

Ik ttocl rna,qt'lt.tkl<i¡1ar t'n kctn ¡rg¡ l1'1t('t1 tlr-'nk tk tut'l \A/(-'(t uLu1..
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Dit doen we (en hebben we gedaan) door middel van uitingen via de digitale en pr¡nt
media, maar ook door het geven van meerdere presentaties, workshops, inloop
spreekuren en door geregeld binnen te wandelen bij buurtcentra en andere organisaties
waar burgers, de doelgroepen, veel samen komen.

Sinds de komst van de beweegmakelaar zijn de burgers in kwetsbare situaties, die nog
thuis wonen, voor ons steeds zichtbaarder geworden.
In onze aanpak om mensen naar een aanbod te begeleiden is zo veel mogelijk op maat
gewerkt. Dat was voor deze mensen enorm belangrijk. Huisbezoeken, inzet van
beweegmaatjes, het koppelen van deelnemers aan elkaar die op zoek zijn naar hetzelfde
aanbod (wandelen, fietsen), Bewegen op Maat enz.
Al deze activiteiten zijn inmiddels in beeld gebracht en kunnen zowel individueel als in
groepsverband aangeboden worden.
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Activiteiten

Voorlichting
Het geven van voorlichting over gezond gedrag is heel belangrijk. Veel mensen weten
niet wat gezonde voeding, voldoende beweging en mentaal welbevinden met je doet.
Door het geven van inzicht in het belang van bewegen, goede voeding en mentaal
welbevinden (wel-zijn), kunnen (en konden) we deze mensen ook beter begeleiden naar
gezond gedrag.

Door tekortkoming aan kennis over gezond gedrag maken mensen vaak verkeerde
keuzes wat leidt tot een slechtere gezondheid, vaak ook hogere zorgkosten. Een vicieuze
cirkel waar ze moeilijk uit komen.
Ik gaf voorlichting d.m.v. presentaties, workshops en cursussen op locatie. Ik heb onder
andere presentaties gegeven aan politieke partijen zoals het CDA en PvdA om het belang
van bewegen aan te geven. Om te laten zien wie de beweegmakelaar is en wat deze kan
betekenen voor de maatschappij.

Cursus 'Bewegen naar Werk'
Bewegen naar Werk vormt de opstap voor werkzoekenden om weer mee te doen aan de
maatschapprj. De cursus brengt de 'startmotor'van werkzoekenden op gãng, als eerste
onderdeel van een proces naar werk. Werkzoekenden die meedoen aan Bewegen naar
Werk staan veelal stil; qua werk, gezondheid, sociaal en ook financieel,

Daarnaast draagt Bewegen naar Werk bij aan hettegengaan van eenzaamheid. Het biedt
mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden en andere manieren te ontdekken voor
verder zelfontwikkeling van mensen,

Het programma kan heel goed uitgebreid worden naar een wekelijks programma waarbij
we ervoor kunnen zorgen dat zij gemotiveerder en fysiek en emotioneel beter in staat
zijn om aan de slag te gaan bij een werkervaringsplaats. Vervolgens moet de deelnemer
de stap weer kunnen maken naar een betaalde baan.

In Rotterdam bestaat er al zo'n Bewegen naar Werk traject waarbij de deelnemers twee
keer per week sporten onder begeleiding van een professional. De deelnemers krijgen
ook hulp van een lifecoach, die onder meer advies en ondersteuning biedt op het gebied
van voeding, persoonlijke ontwikkeling, gedrag, zelfredzaamheid en omgang met stress,

Dit programma zou in Weert een welkome aanvulling zijn voor de werkzoekenden om op
een positieve en actieve manier weer regelmaat en vooruitgang te kunnen krijgen in hun
dagelijkse leven,

Het dael van Bewegen Naar We'rk is
werkzaekenden letterÉlj:k en frgaurlijk in

beweging brengen.
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Een begeleider vanuit de gemeente:

Cursus 'Sport & Bewegen als middel'
Deze cursus wordt gegeven aan statushouders die een traject zijn gestart bij Werk.kom
Het is een cursus van ca. 9 weken waarbij ze kennis gaan maken met de Nederlandse
sport- en beweegcultuur, het verenigingsleven, de Nederlands taal en integratie.

Doel van de cursus is integreren in de maatschappij waarbij ze op een makkelijkere
manier de taal kunnen leren, een sociaal leven opbouwen, leren samen te werken en te
integreren in de maatschappij.

Een zeer grote en belangrijke bijkomende zaak is dat ze heel even al hun ellende opzij
kunnen zetten en nergens aan te hoeven denken.

Ik kom geregeld even binnen rollen tijdens een sportclinic die door een collega
combifunctionaris wordt gegeven voor deze mensen en kreeg zelfs de koude rillingen
over mijn rug toen een statushouder na het sporten naar me toe kwam en zei:

Tijdens de laatste cursusdag laten we ze de foto's en video's zien van de clinics en
hebben we een evaluatie met ze. Hierbij noteren ze wat ze graag willen gaan doen en
vervolgens worden er afspraken gemaakt om ze hierbij te begeleiden.

Inloop spreekuren
Begin 2017 ben ik gestart met het geven van een inloop beweegspreekuur bij het
Zelfregiecentrum. Dit is een open inloophuis voor mensen die een grotere afstand
hebben tot de maatschappij. Dit is een zeer kwetsbare groep mensen die het (nog) niet
zelfstandig redt in de huidige samenleving, vanwege o.a, verslavingsproblematiek, dak-
en thuisloos zijn en/of te maken hebben met geestelijke problemen. Vrijwel iedere

bezoeker heeft een financieel probleem

Tijdens deze maandelijkse inloop spreekuren bied ik ze een luisterend oor. Wie zijn ze,

wat zouden ze graag willen en wat kan ik er aan doen om ze hierbij te ondersteunen.

"wij krijgen tijdens cle clinic een hele ctnclcrc kijk o¡t dc ntcnsan. Mlooi om te

zien dat ze luchen, actieJ'zijn en er plezier in hcbhe n, ltt'el untlet"s tlcttt ltoe wii
ze n0t-nt00I meefitake n.

Er zit zoveel meer leven in de mensen dan dat wii van ze gewend ziin"

"Bedankt dat je me even hebt lctten vergeten dat de oorlog noy;¡ in nrijn ltooltl

zit, ik heb echt genoten van het sporten".
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Mede door mijn rolstoel, zien ze mij niet als een instantie (waar ze vaak een aversie
legerr hebben) err kan ik gernakkelijk een gesprek aarrknopen.

Het regelmatig binnen komen rollen, zorgde ervoor dat de mensen mij beter leerde
kennen. Er zijn ook al diverse bezoekers weer in beweging gekomen bij sportaanbieders
dankzij het gebruik van bijvoorbeeld de Weerter sportpas (30o/o korting) en dankzij een
persoonlijke begeleiding. Ook zijn er 2 beweegmaatjes ingezet om met mensen
individueel te gaan wandelen.

Het is zo belangrijk dat ik zelf naar de doelgroep toe ga, laat zien dat ik er ook voor hun
ben en dat er tal van mogelijkheden voor hun zijn. En waarbij heel duidelijk naar voren
komt dat Sport Verbind!
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Statistieken
Cijfers en aantallen waarbij duidelijk wordt hoe succesvol het inzetten van een

beweegmakelaar is.

Van al deze deelnemers zijn er uiteindelijk maar 7 die (tijdelijk) niet meer voldoende
bewegen volgens onze doelstellingen, vanwege omstandigheden met hun gezondheid

Deze mensen worden na een periode wel nog benaderd om hen te bewegen alsnog in

actie te komen.

In principe begeleid ik deelnemers hooguit een jaar. Een uitzondering hierop zijn de zeer

moeilijk te begeleiden deelnemers en een hoge mate van kwetsbaarheid.

Voorbeelden
Cursussen en workshops
- Workshop Bewegen naar Werk bij Walk &Talk meeting in de bibliotheek
- Cursus Valpreventie in 't Kwintet (buurthuis) en bij Zij Actief Altweerterheide
- Standhouder tijdens de Dag van Sport & Bewegen in de binnenstad
- Standhouder en sportaanbieder tijdens Sportdag revalidatie Hoensbroek
- Gesprek met minister Ploumen gehad over Sport & Bewegen voor minima
- Workshop Bewegen naar Werk voor werkzoekenden

Samenwerk¡ng en overleg
Zorg professiona ls
Gesprekken gevoerd met diverse hulpverlenende organisaties, zodat ze weten wie de
beweegmakelaar is en wat ik voor hen kan betekenen. Hoe ik hun cliënten kan
begeleiden naar een gezondere leefstijl,

Fysiotherapeuten Weert en Nederweert
Ergotherapeuten Land van Horne
Wijkverpleging Land van Horne
Revalidatie Libra (Weeft en Eindhoven)
Revalidatie beweegagoog en beweegcoach St. Martinus
Revalidatie Adelante Hoensbroek
Maatman thuiszorg
Maatschappelijk Werk Midden Limburg
Life Style Health & Prevention
MetGGZ
Vincent van Gogh
Home Instead
Cesar therapeuten
Geriatrie fosiotherapeut bij Jouw Fysio
Forensisch psychiatrische polikliniek de Rooijse Wissel (Panningen)

Aantal Januari 2OL7 November 2Ol7
Deelnemers 56 90
Deelnemers Bewegen Op
Maat

3 0

Statushouders 15 42
Beweeqmaaties B 15
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Ketenpa rtners overleg gen
- Weert in Beweging (stuurgroep en werkgroep Zorg & Welzijn)
- Met Elkaar ln tseweging
- Ketenoverleg
- Sport- en Speldag 2018

Intern en gemeente
Punt Welzijn
- Werkoverleg CF's Let's Move en Punt welzijn algemeen
- Overleg maatjesprojecten
- Communicatie team overleg
- Overleg werkgroep leerafdeling
- Mieke Crolla (dementie en sport & bewegen)
Gemeente Weert
- Marjo Janssen (beleidsmedewerker Weert)
- Werk,kom
- Ingrid Luijten (Regisseur Sociaal Domein, Pafticipatie)
- Milou van de Velden (Regisseur Participatie Afdeling Werk, Inkomen &

Zorgverlening)
¡^¡^^ ñ^^1. lÍt^^i^^^.,- c^^i^^l l-l^-^i^\- \.lilto rJUçt\ \ñE9t55EUt J\/LTOOT lJ\rtrtEiltrt

- Laura Kersjes ( Regisseur Sociaal Domein)
- Fatima Dardour (werk.kom)
- Amal Hanine Consulent activering en werk/ WIZ)

Sportaanbieders
Kennismakingsgesprekken gevoerd met aanbieders en als begeleiding van deelnemers
mee geweest naar intake gesprekken met de aanbieders. Tevens warme contacten
onderhouden met sportaanbieders door ze af en toe even te bezoeken.

Fit Klub fitness school
Door Sport Ontspanning (DSO)
Anytime fitness
Life Style Vitae
CardioVita
Roeivereniging Weert
Tafeltennis Megacles
Il Fiore
Zeilclub Thorn
Mindfulness Weert
Big X
Life Style Makai Weert
Yoga studio Karin Witteveen
AV Weert
VC Weert
BC Weert
Beweegstudio Leef!
Zwembad de lJzeren Man
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Overige overleggen
- BESMA Weert (sporten voor allochtone vrouwen)
- Weerter Minima groep
- Wijk- en buurtcentra
- Luke Berben (taalcoach werk.kom)
- Drs. Bettine Arink (Regiocoördinator Noord- en Midden Limburg Ondersteuningsteam

Asielzoekers en Vergunni nghouders (OTAV))
- Goed bezig Weert Beursvloer (3 matches eruit gehaald)
- Buurthuis t Kwintet

Conclusie
Toegevoegde waarde
Persoonlijk heb ik als beweegmakelaar een groot voordeel en dat is mijn eigen
beperking. Ik kan de mensen een gevoel geven dat ze begrepen worden en neem de tijd
om te luisteren naar hun verhaal. Creatief omgaan met oplossingen is makkelijker als je
vanuit de beperking kijkt naar de mogelijkheden. Ik zie me als een voorbeeldfunctie; niet
kijken wat niet kan, maar wat wel kan ......

Niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn belangrijk voor het wel of niet hebben van
succes, maar vooral je manier van denken daarover: denk je dat vaardigheden en
karakter een vaststaand gegeven zijn (fixed mindset), of is je uitgangspunt dat je alles
kunt leren en je je intelligentie kunt vergroten door inspanning (growth mindset)?

Ik leg de focus op het kijken vanuit de beperking en het kijken naar de mogelijkheden
en kwaliteiten van de deelnemers.

Dat ze daarbij ook moeten reflecteren op hun eigen gedrag en waken voor hun eigen
valkuilen en angsten is soms best moeilijk. Ook wij leren met vallen en opstaan! Deze

focus geeft een heel ander gevoel bij de deelnemers en biedt ze een heel nieuwe
perspectieven. Veel positiever!

Soms lukt dat heel goed en soms vallen ze weer in de valkuil van het denken vanuit
beperkingen. Meestal vanuit eigen emoties, of door gebrek aan tijd/aandacht. Samen
gaan we er dan weer van alles aan doen om hun mindset te resetten, Deze patronen zijn
niet altijd makkelijk te doorbreken, maar het lukt bij velen steeds beter!

De conclusie is dat het in beweging brengen voor deze kwetsbare mensen geen

zoektocht hoeft te zijn met problemen die'gefixed'moeten worden. Het is een

ontdekkingsreis die je met de deelnemer beleeft, waarbij ik als beweegmakelaar steeds
weer de deelnemer en mezelf moet uitdagen om de groeimindset op te zoeken en te
durven leren, ook over mezelf!

Resultaat
Wat betekent dit allemaal op de lange termijn?
Betere gezondheid voor mensen in kwetsbare situaties leidt tot minder zorgkosten. Sport
en bewegen heeft een preventieve werking op het ontwikkelen van (chronische) ziektes
en aandoeningen, Minder ziekteverzuim, doordat mensen fysiek en mentaal fitter zijn en
daardoor een betere weerstand hebben tegen onder andere werkstress en geestelijke
gezondheidsproblemen zoals een burn-out.
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Ben ik als beweegmakelaar de investering waard?
Zeker, niet alleen de statistieken zijn belangrijk maar mijn functie maakt dat eindelijk de
kwetsbare doelgroep bereikt wordt en hun de ondersteuning kan bieden die ze nodig
hebben.

De vooruitgang in het welbevinden van de deelnemers maakt de functie nu al onmisbaar.
Ervoor zezijn en ze te helpen waar nodig, maatjes inzetten en het overbrengen van
positiviteit, daar ligt mijn kracht en motiveert de mensen om ook in beweging te komen!
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Eva I uatie com bi natiefu nctiona ri s natte sporten
schooljaar 2O16-2OL7

Taken Uren inzet

Uitqevoerde projecten (korte beschrijvi ng uitgevoerde projecten) :

Zwembad De lJzeren Man:

- Swim 2 Play
Externe organisatie. Vervolgtraject Swim 2Play. 1 morgen in de week (4
lessen). Alle scholen deden mee. Scholen erg enthousiast over de inhoud
van het programma.

2Ot7-20t8) Uitbreiding naar 2 dagen in de week (dinsdag- en
woensdagmorgen). Meer begeleiding voor de interne organisatie.

Zwemvierdaagse:
Aantal deelnemers: 67L. Organisatie feestweek met extra
activiteit was succes.

2Ot7-2OlB) Meer delegeren, met name bij opruimen. Feestweek
doorzetten. Begroting kloppend maken.

- Woensdagmiddag kinderactiviteit:
Coördinatie en begeleiding. Begin schooljaar nog veel begeleiding nodig
voor de stagiaire, daarna kon de stagiaire zelfstandig aan de slag.

2077-2OtB ) evalueren met instructeurs. Aantallen registreren.

- Kinderfeestjes arrangementen:
Alleen coördinatie van de activiteit. In het begin helpen met uitvoering
met de stagiaire. Opzetten van nieuwe kinderfeestjes.

2017-2OlB ) evalueren met instructeurs. Aantallen registreren

- Zwemsportdag:
Prima verlopen. Leuke opzet vanuit De Rog. Personeelsplanning
voornamelijke taak.

20t7 -2OIB) Begeleidi ng vrijwilligers.

Overige activiteiten
Spelencircuit: inhoud nazien.
Personeelsoverleg
Organisatie Swim 2 Play festijn (kerst, carnaval, meivakantie)
Let's Move overleg sportverenigingen

20L7 -2OIB) aantallen activiteiten registreren

B
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ZPC De Rog:

Training geven: dinsdag en donderdag trainen geven aan de
jeugdopleiding van ZPC De Rog + aansturen kader op dinsdag, lx in de 2
weken op dinsdag landtraining.

2077-2OlBà wordt voortgezet. Meer aansturing (assistent) trainers.

Trainersoverleg: 1x per 6 weken trainersoverleg

2Ot7-2OtB à voortzetten zelfde frequentie

Herfstvakantiepasactiviteit + STAR traject:
40 deelnemers. Prima verlopen met dank aan vrijwill
Rog. Vervolgens gekoppeld aan STAR activiteit. Hier
aan mee,

ig ka
dede

der vanuit de
n 17 kinderen

20L7-ZOL8 à wordt voorgezet. Evt. in overleg met andere
zwe ms portve reni g i ngen.

Schoolzwemkampioenschappen: bijna 100 deelnemers. Organisatie/
coördinatie/ sturing kader en vrijwilligers. Leuke middag met individuele
aanmeldingen, 3 scholen (2x odaschool en 1x molenakker meegedaan
aan iandelijke kampioenschappen).

2017-2OtB) meer samenwerking met ZPC Nederweert zoeken.

Overige activiteiten:
- PSW activiteit
- Clinics kwadrant
- Let's Move overleg sportverengingen lx per maand
- Zwemsportdag

100

15

20

40
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Bijdraqen aan lokale netwerken en overleqstructuren (korte beschrijving
van de inzet):

Trainersoverleg
Ove rleg com bi natiefu ncti ona ri sse n sportve ren i g i ng
Overleg bij het zwembad (personeelsoverleg)
KNZB
IKS

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk:

Kwadrant: 3x clinic sportklas

Inzet projecten "nieuwe doeloroepen":

Zwemsportdag voor mensen met een beperking
PSW activiteit/ MET GGZ



Contact momenten Punt Welzijn (Let's move overleg, andere contact
momenten):

Overleg combinatiefunctionarissen sportvereniging (1x per
maand)
Zwemtrainersoverleg (1x per 6 weken)
Personeelsoverleg zwembad (2x per jaar)

Samenwerki nospa rtners ( kort overzicht van de samenwerki ngspartners) :

- Knzb
- Weerter basisscholen
- Punt Welzijn
- Opleidingen
- Zwemsportverenigingen (Reddingsbrigade, IJsberen)

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar'17 -'18:

Zie evaluatie

- Nog meer overzicht/ delegeren
- Resultaten bijhouden en registreren
- Communicatie intern
- Financiële planning en verantwoording van projecten.

Bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier.

Met vriendelijke g roet,
Namens Punt Welzijn
Niels Peulen



Eva I uatie com bi natiefu nctiona ris Atletiek schooljaa r 2016-2017

Taken Uren inzet

Uitoevoerde orojecten (korte beschrijvi ng u itgevoerde projectenl :

. Sportimpuls "Athletics Movements"
1. Coördinatie
2. Clinics tijdens de gymles
3. Atletiek op het schoolplein

Binnen Athletics Movements heb ik de coördinatie uitgevoerd, waarbij de
activiteiten gepland moesten worden op school, maar ook de planning
om te kijken of er lessen na school gepland konden worden. Tevens heb
ik een trainer ingezet op een vrijdag activiteit en heb ik er voor gezorgd
dat hij wist wat hij moest doen. Vervolgens heb ik clinics op de scholen
(OBS Molenakker, Koalaschool, Moesel & 1 les bij Aan de bron groep 6)
verzorgd. Na de clinics hebben er bij OBS de Molenakker nog 4 lessen
atletiek op het schoolplein plaats gevonden dit in samenwerking met de
school en de BSO. Daarnaast heb ik ook nog lessen atletiek op het
schoolplein aangeboden bij Aan de Bron (3 lessen) en bij basisschool het
dal (4 lessen).

. Wijkwandeling Keent
Tijdens de wijkwandeling van Keent een atletiek activiteit verzorgd.

. Urban sporttour wintereditie
Tijdens de Urban sporttour wintereditie een atletiek activiteit verzorgen.

. Dag van de sport:
Op de dag van de sport verschillende atletiek activiteiten laten zien,
waarbij de deelnemers deze activiteiten ook konden uitvoeren.

. Sportmiddag BSO:
In de meivakantie deelgenomen aan de sportmiddag voor de BSO,
waarbij onder andere ook een atletiek activiteit is georganiseerd,

. Sportclinic walk en talk:
Tijdens een bijeenkomst van walk en talk een beweegmoment gecreëerd
op atletiekgebied.

. Cursus werkzoekende:
Bij de cursus voor werkzoekende een beweegmoment georganiseerd voor
de deelnemers van de cursus.

. Let's move zomersportweek:
Tijdens de let's move zomersportweek een atletiek activiteit
georganiseerd. Hier hadden zich t2 deelnemers voor opgegeven en
daarnaast heeft de BSO nog aangesloten bij de activiteit.

. Atletiek na school:
In de periode sep-dec 2076 zijn er gemiddeld 16,3 kinderen geweest bij
atletiek na school. In deze periode zijn 6 kinderen lid geworden van de
vereniging en zijn er 42 kinderen in aanraking gekomen met atletiek na
school. 10 kinderen zijn 1x langs gekomen, waarvan er 4 daarna al
doorgestroomd zijn naar de vereniging. In de periode jan-jul 2077 zijn er
27 nieuwe kinderen langs geweest, met een gemiddelde van 15,8
kinderen. In deze periode zijn er 3 kinderen lid geworden van de
vereniging en na de zomervakantie komen er nog 2 nieuwe leden bij
vanuit atletiek na school, In deze periode zijn g kinderen 1x langs
geweest, 7 kinderen zijn langs geweest bij atletiek na school vanuit de na
schools arra ementen van markeent.

193,75 incl.
sportimpuls

Uitgevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijvinq van taken):
. Singelloop ) Ren jouw school naar de top

1. Voortraject
2. Clinics verzorgen
3. Da van uitvoerin

3B



4. Evaluatie
Vorig jaar was de jeugdloop bij de singelloop een succes en dit succes
hebben we dit jaar doorgetrokken. Er was een aanmeldingsrecord bij de
jeugd van 181 kinderen, waarbij er is besloten om ln drle Jeugdgroepen
te starten in plaats van twee. In het voortraject heb ik de communicatie
voor de jeugd verzorgd en gezorgd dat de flyers op de scholen uitgedeeld
werden. Uiteindelijk was er ook een verspreiding naar Nederweert, maar
vanuit Nederweert waren d¡t jaar nog niet veel deelnemers. De
deelnemers konden zich via mij inschrijven of via de site. Tevens was ik
het contactpersoon voor de scholieren om vragen te beantwoorden. In
het voortraject konden kinderen zich voorbereiden door middel van 4
clinics op de atletiekbaan. In totaal zijn hier ongeveer 26 kinderen op af
gekomen, Deze hebben ook allemaal mee gedaan aan de singelloop. Op
de dag zelf heb ik eerst geholpen bij de uitgifte van de nummers' Dit
vond de organisatie prettig, omdat ik veel kinderen herkende en zo
makkelijk de nummers mee kon geven. Vanult de evaluatie kwam ook
naar voren dat zij dit erg prettig vonden. 15 minuten voordat de eerste
groep ging starten ben ik richting de start gegaan. Uiteindelijk is de
singelloop nog geëvalueerd.

. Heerschap verenigt
Bijdrage geleverd aan de actie heerschap verenigt, waarbij de vereniging
zich kon promoten op verschillende dagen. Deze taak heb ik uitgevoerd.

. Jubileum feest
Laatste voorbereidingen uitvoeren en de activiteit organiseren. Op de dag
zelf de activiteit uitvoeren en tot een succes te brengen. Hierbij was ik
aari¡ht nn rlo iorrnd hinnon rle rrprenininn

-"'J"'9'. Volksloop
In gesprek gegaan met 1 van de organisatoren van de volksloop' Zij zijn
met de vraag gekomen om te kijken wat ik voor hun kan betekenen
omtrent de volksloop.

. Kinderfeestje
Het orqaniseren en uitvoeren van een kind
Biidraoen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrliving
van de inzet):

. Bijeenkomst Huis van de sport (open club)
Bij de atletiekvereniging was een bijeenkomst georganiseerd door Huis
van de sport voor de verschillende Sportbonden. Hier waren
verschillende sportbonden aanwezig (accountmanagers van bepaalde
regio).

. Bijeenkomst vanuit academisch sportkader (NOC NSF)
Bijeenkomst over 4 inzichten over het trainerschap bijgewoond.

. Presentatie Resultaten en successen van de
com b i nati efu ncti ona ri ssen.

9,75

Aantal clinics. aantal deelnemers en welke scholen/wijk:
. Sportdag tVO

Verzorgen van atletiek workshops.
. Opening lekker fitweek

Clinics verzorgt tijdens de openingsdag van de lekkerfitweek
. Clinics Na schools sporten

Clinics verzorgt bij na schools sporten op Markeent (3x) en bij Aan de
bron (2x)

. GlinicsBasisonderwijs:
1. Basisschool Leuken groep 7/B tijdens de gymles één clinic

verzorgt
2. Bij OBS de Molenakker heeft groep 3, 5 & 6 één clinic op

de atletiekbaan gehad.
3. De Odaschool qroep 6,7 & B hebben 3 clinics ge had

173



waarvan één clinic plaats heeft gevonden op de
atletiekbaan en de andere twee clinics in de zaal

4. De Odaschool groep 3,4,5 hebben twee clinics gehad
tijdens de gymles.

5. Bij OBS de Uitkijktoren hebben groep 3 & 4, twee clinics
atletiek gehad.

6. Bij OBS de Graswinkel hebben 3 groepen 5 & 6 2 clinics
atletiek gehad,

7. Basisschool Joannes groep 3 t/m B hebben twee clinics
tijdens de gymles gehad.

B. Basisschool Laurentius groep 3 t/m B hebben twee clinics
tijdens de gymles gehad.

9. Montessorischool middenbouw (4 groepen) en bovenbouw
(4 groepen) zijn één keer op bezoek geweest op de
atletiekbaan

10. Basisschool het dal groep 6,7 & B hebben één clinic op de
atletiekbaan gehad.

ll.Basisschool St. Jozef groep 3 t/m B hebben één clinic op de
atletiekbaan gehad.

12. Basisschool de Firtel groep 3 & 4, hebben twee clinics
atletiek gehad tijdens de gymles.

l3.Basisschool de Firtel groep 5 t/m B hebben tijdens hun
gymles één clinic atletiek gehad.

14.OJBS de Duizendpoot groep 3 t/m B hebben tijdens hun
qvmles één clinic qehad.

Inzet Þroiecten "nieuwe doelgroepen":
. Sportdag de Maaskei

Het organiseren en uitvoeren van de sportdag
. Clinics verzorgen bij de Wijnberg

De wijnberg heeft 2 clinics tijdens de gymles gehad.
. Met Elkaar in beweging project

Van te voren in gesprek gegaan met Ine, om te kijken of het wandelen
niet bij dit project aansluiting kon vinden. Daarna gesprek gehad met
Karin. Zij heeft uiteindelijk de twee clinics georganiseerd voor de
doelgroep. 1 Nordic Walking clinic en 1 clinic sportief wandelen. Zij heeft
aangegeven dat ze het erg leuk vond om te organiseren.

. PSW activiteit
Atletiek activiteit voor de woensdag en donderdag avond groep

. Clinic statushouders
Twee maal een clinic Aeorganiseerd voor statushouders waarbij de
statushouders kennis konden maken met atletiek.

. Sport en beweegdag blijf in beweging!
Tijdens de Sport en beweegdag van adelante een atletiekactiviteit, waar
atletiek op een laaqdrempeliqe manier werd aanqeboden

52,5

Contact momenten Punt Welzijn (Let's move overleq, andere contact
momenten):

. Combinatiefunctionarissen werk overleg

. Werkbesprekingen

Sa menwerki ngspa rtners lkort ove rzicht va n de samenwerki nosoa rtners) :

. Jouw Fvsio (Raymond van Boxtel)

. (Jeugd)trainers AV Weert

. Het Colleqe
r Basisscholen in Weert
. Punt Welzijn
. Gemeente Weert
. BSO Watchout



a Jeroen Straathof (richtino Soortimouls)

. zorgen dat ik een overzichtelijke planning maak, die klopt en dat
ik ook goed in de gaten houdt dat als ik iets plan niet dubbel
activiteiten gepland heb staan. Daarbij ook alles voor mij zelf
goed moet noteren tevens moet ik mijn eigen zaken goed bijhoudt
en dit beter ordenen, zodat ik niet alles op het laatste moment
moet/ ga doen.

. Als ik ergens tegen aan loop of ergens niet aan ult kom dan moet
ik mlj open stellen voor suggesties van anderen en daarbij ook
hulp vragen aan de mensen om mij heen. Hiermee niet te lang
mee wachten en dit veel eerder doen. Op het moment dat ik dus
vast loop, gelijk kijken bij wie ik de vraag neer kan leggen en dus
om hulp vragen.

. Kijken voor de mogelijkheden om meer groepen op de atletiek
accommodatie te krijgen.

. In situaties niet te snel in onmogelijkheden denken, maar juist de
positieve kant er van in kunnen zien en ook positief vooruit
kijken. Belangrijk is dat ik dan bepaalde zaken naast mij neer leg

_en dit moet accepteren zoals het is.

Bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier

Met vriendelijke groet,
Namens Punt Welzijn
^t:^l^ 
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Evaluatie combinatiefunctionaris Handbal schooljaar 2OL6-2OL7

Taken Uren inzet

Uitgevoerde projecten (korte beschrijvi no uitgevoerde projecten) :

*clinics BO/ AZC
xclinics Sport na school en SNS extra
xUSTW wintereditie
xpresentatie 3hoven (Boshoven)
xDag van de Sport(incl sportmarkt)
xBosseve Leaftj
*Activiteiten carrousel De Uitkijktoren
xOpening sportdag LEKKER FIT WEEK
*sportdag LVO(College, PH v Horne, Kwadrant en Bravo College)
xWijkwandeling Keent
xClinics PSW
xHandbal na schoollessen (Minitoernooien organiseren)
xclinics sportklas Het Kwadrant
xcli nics Statushouders

Uitqevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken):
xtraining geven en coachen DA (landelijke jeugddivisie)
xcoördinatie dames senioren/ A en B (aanspreekpunt trainers/coaches,
tea m i ndel i ng bewa ken, ontwi kkel i ng speelsters bekij ken, aa nstel len
nieuwe trainer e.d)
XTA Lid
*Werven leden(Handbal na school/ clinics BO)
tAC Lid (organiseren van activiteiten voor de jeugd en seniorenleden van
Rapiditas.
xContactpersoon verenigingen in de regio.
xContacten met NHV en Handbalschool VAUAS(tbv talentontwikkeling)
xHandbal na school minitoernooitjes organiseren en jeugd doorlaten
stromen naar F en E teams.
x Kader opleiden en begeleiden voor de nieuwe jeugdteams.
x Promotie Rapiditas algemeen.

Biidragen aan lokale netwerken en overleqstructuren (korte beschrijving
van de inzet):
xDag van de Sport
xSportdag LVO
*Statushouders
tleerkrachten BO/AZC
xoverleggen CF's
xOp de beursvloer
xBosseve Leaftj



Aantal clinics. aantal deelnemers en welke scholen/wiik:
Clinics BO schoojaar 20L6-2077
*Odaschool 4 x 7 week tijdens alle gymlessen gedurende het schooljaar
groep 3/B 300 ll
+BS Leuken alle kids groep 3/8 4 x L uur clinic gedurende het schoolJaar
230 ll

xUitkijktoren 4 x 1 week groep 3,4 45 ll gedurende het schooljaar.
Groep 7/B hebben tijdens een activiteiten carrousel 3 x 1 uur clinic
gehad (op het schoolplein) ook een deel theorie.
xSt Jozef school 2 x clinics gr 3/B 65 ll
xHet Dal 2 x clinics gr 3/B 160 ll
*OBS Molenakker 2x clinics gr 3/B 200 ll
xFranciscus Laar 2x clinics gr 3/B 60 ll
* Kameleon 2x clinics gr 3/8 100 ll
xHet Palet 2x clinics MB/MM B0 ll
xAan de Bron 2 x clinics gr 3/6 120 ll
xBrede school Moesel 2x clinics 22511
xBS de Firtel 2x cinics gr 3/B 120 ll
xDuizendpoot 2x clinics gr 3/B B0 ll
xlaurentius Zwartbroek 2x clinics gr 3/B 40 ll
*Joannes Tungelroy 2x clinics gr 3/B 50 ll
xAZC 2 x clinics gr 6/7lB 20 ll

Ev+¡¡ ¡lini¡- .,^n-þ.a-ai¡{ina titlCT'L^Llq vll¡lrçJ Yvvr vçrçlqrlly rvJr .

xMontessorischool 1 clinic 25 ll
xKameleon 1 clinic 12 ll
x De Firtel 1 clinic 14 ll

De duur van een clinic varieert van 30-70 minuten. De SNS en Handbal
na school lessen zijn niet opgenomen in dit lijstje.

Inzet projecten "nieuwe doel g roepen":
xclinics cliënten PSW
x clinics statushouders
xclinics AZC basisonderwijs

Contact momenten Punt Welzijn (Let's move overleq, andere contact
momenten);
xOverleg CF's sportverenigingen(lx per 6 weken)
xContacten CF's onderwijs( pla n ni ng,cl i nics)
*pio's tijdens lessen/begeleiden
xbeweeg makelaar
xNiels Peulen

Sa menwerki ngspa rtners ( kort overzicht va n de samenwerki ngsoa rtners) :

xCF's onderwijs en sportverenigingen
xLeerkrachten BO/VO
xNiels Peulen Let's Move/Punt Welzijn
xSporthal Beheerders
xOrqanisatie Handbalschool Val uas



*Begeleiding PSW
xMedewerkers Humanitas
*Beweegmakelaar
*Jogg regisseur Thomas Witjes
*Pio's Let's Move/Punt Welzijn
xTaa lcoach statushouders
x Leerkrachten AZC basisonderwijs
xBestuur vereniging, TA leden, kaderleden, AC leden, bestuur stichting
Rapiditas.

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooljaar'17 -'18:
Proberen mijn uren beter te bewaken.

Extra info: Al enkele jaren is als doel gesteld om 10-15 leden te werven(perschooljaar).
Vanaf 1 september 2016 zijn er ruim 30 nieuwe leden aangemeld. Voornamelijk in de
leeftijd van de F en E jeugd (Handbal na school) maar ook binnen de andere jeugdteams
is er volop aanloop van nieuwe leden.

Bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier.

Met vriendelijke groet,
Namens Punt Welzijn
Niels Peulen



Evaluatie combinatiefunctionaris Hockey schooljaar 2016-2OL7

Taken Uren inzet

Uitoevoerde projecten (korte beschrijvi ng u itgevoerde orojecten) :

Rabo Urban Sport Tour
In september en van april t/m juli 1 keer per week sporten en bewegen
met kinderen in de wijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Rabo
USTW materialen

Rabo Urban Sport Tour Winter
In de maand december op vijf scholen met de Rabo Urban Sport tour
materialen langs tijdens de gymles. In de kerstvakantie waren er nog
twee Rabo USTW activiteiten in de sporthal.

KNVB Straatvoetbaltoernooi
In de maanden maart en april zijn er vijf voorrondes die worden
georganiseerd in verschillende wijken. Kinderen spelen wedstrijden 4
tegen 4. De winnaars van de voorrondes plaatsen zich voor de
stadsfinale tijdens de dag van de sport. De winnaar van deze finale mag
naar de landelijke finale die wordt georganiseerd door de KNVB

Lekker Fit Week
Zes scholen namen deel aan het Weerter Sportweek programma. Tijdens
deze hele week hebben we, met drie 2e jaars Fontys als tutor en één klas
1e jaa rs a ls u itvoerende krachten, sportactiviteiten georga niseerd.

BSO Sportdag
Samen met Niels Peulen de organisatie van een sportdag voor vijf BSO's
op sportpark St. Theunis.

Sportpromotie ( Hockey)
In het kader sportpromotie heb ik gastlessen en clinics gegeven op zowel
basisscholen als middelbare scholen. Twee keer heb ik een blok van drie
weken Funkey Hockey aangeboden op scholen met als afsluiting een
Funkey Fiësta (in december en juni) op de vereniging. Daarnaast heb ik
ook gedurende het hele schooljaar de Hockey na school activiteit
verzorgd.

Uitqevoerde taken voor sportvereniging (korte beschrijving van taken):
Tra iningscoördinatie
Het maken van het trainingsschema in het voorjaar en najaar, daarnaast
het begeleiden en opleiden van jonge trainers met behulp van Hockey
Academy. Ik maak deel uit van de Technische commissie junioren.

Bijdraoen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschrijving
van de inzet):

5 Mei comité
Wegens andere werkzaamheden ben ik niet bij de overleggen kunnen
aansluiting, wel heb ik een bijdrage gehad in de uitvoering met de Rabo
USTW.

TC vergaderingen HVW
In mijn rol als trainingscoördinator neem ik deel aan vergaderingen van
de technische commissie junioren binnen HVW.



Overleg Com bi natiefu nctiona rissen Sportveren i g i ng
In mijn rol als CF neem ik deel aan dit overleg waarbij we activiteiten op
elkaar afstemmen en informatie uitwisselen.

Aantal clinics. aantal deelnemers en welke scholen/wijk:
Zie bijlage.

Inzet proiecten "nieuwe doelgroepen":
2 Clinics aan PSW avondgroep
3 Clinics aan statushouders

Contact momenten Punt Welziin (Let's move overleg, andere contact
momenten'ì:

CF overleg Let's Move

Werkoverleg met Niels Peulen

Pio overleg met pio's die deelnemen aan één of meerdere van mijn
projecten.

Overleg leerafdeling (incl. CIOS, Summa en Fontys)

Sa menwerki ngspa rtners (kort overzicht va n de samenwerki nospartnersl :

Hockey vereniging Weert
PSW
KNVB
Basisscholen in Weert en omgeving (allemaal)
Zwembad de lJzerenman
AV Weert
COA Weert
Collada Weert
Matchplay
Gemeente Weert
Jongerenwerk
Andere Combi natiefu nctiona rissen

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooliaar'17 -'18:

Deelnemers aantallen straatvoetbal zijn teruggelopen, deze
activiteit goed evalueren en daar waar mogelijk vernieuwen.
Waarschijnlijk loopt het aantal stagiaires terug en wordt het
moeilijker de Rabo USTW uit te voeren. Daarom op zoek naar
verbi nd i ngen met vrijwi I I i ge rs, buurtvereni gi ngen en/of
jongerenwerk.
Meer aandacht voor de begeleiding van trainers. Workshops,
thema avonden of bijeenkomsten organiseren. Deze datums voor
het seizoen vast zetten.



Actief onderhouden van de contacten met partners van het RTC

Topsport - Regionaal Talenten Centrum Volleybal

Uitvoeren taken RTC conform beleids- en uitvoeringsplan

. Assistent-trainer meisjes <I4; 2x 3 uur per week

. Hoofdtrainer beachtrainingen mei/juni meisjes <14

. Communicatie naar talenten en ouders/verzorgers meisjes <14

. Ontwikkeling talenten beschrijven en monitoren

. 10-minuten gesprekken met talenten en ouders/verzorgers meisjes <14

. Incidenteel bezoeken andere groepen voor observatie en/of assistentie

. Deelname RTC Kampioenschap

. 4x per jaar overleg trainersstaf RTC

. Bijscholingsdagen Papendal

. Organisatie selectie(dagen) RTC Weert

Doelstelling 1

Bekendheid RTC vergroten onder regionale verenigingen.
Afgelopen seizoen hebben er kennismakingsgesprekken plaatsgevonden bij >20
regionale verenigingen. Tijdens deze gesprekken bleek dat meerdere verenigingen het
RTC niet kennen, of niet precies wisten wat de mogelijkheden zijn. Deze zaken zijn
toegelicht en er is gesproken over talentherkenning en -ontwikkeling binnen de eigen
vereniging. Het contact met deze verenigingen is door het seizoen heen onderhouden. De

bekendheid is hierdoor al enigszins vergroot, maar belangrijk is dat er doorgepakt gaat
worden. Dit door clinics aan te bieden en (jeugd)trainingen bij de regionale verenigingen
te bezoeken.

Doelstelling 2

Opstarten samenwerking regionale verenigingen.
Afgelopen seizoen is er een overleg geweest met de besturen van Stravoc, vc Weert en
Ledub Volleybal. Hierbij is gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden i.c.m. het RTC. Vc

Weert en Ledub Volleybal hebben aangegeven hier samen mee aan de slag te willen
gaan. Dit traject is ingezet, maar verloopt erg moeizaam. Dit vraagt in de toekomst nog

veel energie en aandacht. Naast deze twee verenigingen, hebben ook andere
verenigingen uit de regio aangegeven iets in een samenwerking te zien. Momenteel
wordt onderzocht op welke gebieden deze samenwerking tot stand zou kunnen komen.



Breedtespoft - vc Weert en gemeente Weert

Doelstelling 1

Volleybal promoten binnen de gemeente Weert.
De promotie van volleybal heeft plaatsgevonden op de volgende plaatsen / bij de
vol gende activiteiten :

. Clinics op alle basisscholen in Weert
¡ Clinics bij kleuterklassen in Weert
. Deelname Urban Sport Tour, Weerter Sportweek, Koningsspelen, sportdag BSO en

dag Sport en Bewegen
. Gastlessen sport na school
. Clinics PSW en statushouders

De promotie heeft twee zaken opgeleverd. Allereerst komen alle kinderen in Weert in
aanraking met volleybal en daardoor groeit de bekendheid onder inwoners van de
gemeente Weert. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd voor gratis proeflessen

binnen de vereniging vc Weert, hetgeen bijdraagt aan de werving van nieuwe leden.

Doelstelling 2

Ondersteunen van de vereniging vc Weert bij de opzet van een nieuwe
organisatiestructuur omtrent technische zaken.
Aan de start van het seizoen was er geen technische commissie meer binnen de
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goede organisatiestructuur om dit op te vangen. Hier is een nieuwe TC uit ontstaan
bestaande uit 6 personen, waaronder de combinatiefunctionaris. Dit seizoen is de TC

bezig geweest met het ontwikkelen van een goed beleid m.b.t. communicatie,
teamgesprekken, selectietrainingen en teamindelingen. Dit beleid wordt momenteel
vastgesteld en toegepast bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen.

Doelstelling 3

Projecten ontwikkelen m.b.t. nieuwe doelgroepen.
Aan de start van het seizoen werd door de vereniging vc Weert aangegeven dat ze

kampen met een terugloop van het aantal jongens binnen de vereniging en dat de
instroom van nieuwe leden wisselvallig is. Afgelopen seizoen zijn we aan de slag gegaan

met 2 projecten om deze problemen aan te pakken:

1) Volleybalspeeltuin
Vanaf februari kunnen kinderen al vanaf 4 jaar terecht bij vc Weert. Ze starten in

de speeltuingroep waarbij voornamelijk gewerkt wordt aan de basis motorische
vaardigheden. Zodra de kinderen 6 jaar worden, of zich al eerder motorisch sterk
ontwikkeld hebben, kunnen ze doorstromen naar het CMV volleybal.

2) Smashbal
De clinics op de basisscholen worden gegeven met het concept van smashbal. Dit
spreekt jongens (en veel meisjes) meer aan dan het CMV volleybal doordat het
spel sneller gaat en er meteen gesmasht mag worden. Door deze aantrekkelijke
variant van volleybal aan te bieden, hopen we zowel jongens als meiden te
enthousiasmeren voor het volleybal.

Dit seizoen zijn er naast een aantal nieuwe meiden, 4 nieuwe jongens bij de CMV gestart.
Daarnaast zijn er 6 leden gestart bij de volleybalspeeltuin, waarvan 2 jongens,



Evaluatie formulier combinatiefunctionaris sportvereniging Let's Move schooljaar 2016-
2077

Taken Uren inzet

Uitgevoerde projecten (korte beschrijving uitgevoerde projecten) :

, Clinics Basisschool waarbij we de volgende scholen 2 a 3 clinics
per klas hebben gegeven:

* Clinics Voortgezet onderweijs waarbij we de voloende scholen 1

clinic hebben qeoeven
- Kwadrant
- College
- Gilde

* Dag van de Sport
* Sportdag nationale sportweek
* Sportdag kwadrant 23 juni '16
* WST 20 mei
* Sport na School gast lessen 5x
* Streetball Masters
* GGZ clinics 2x
* PSW clinics 4x
* Koningsspelen in Stramproy en IKC LAAR

Uitgevoerde taken voor sportverenigino (korte beschriivino van takenl:

* Basketbal's cool traininq oeven zaterdagochtend
* Basketbal's cool maatschaooelijke stagiaires beoeleiden
* Stations Training voor U10 t/m U14 op woensdaqmiddag
* Trainers begeleiden voor BT 2 en BT 3 cursus
* Organisatie voor scheidsrechtersopleiding BS2
* Oroanisatie Streetball Masters Zomer en Wintereditie
* G- Basketbal training qeven + organisatie woensdaoavond.

Bijdragen aan lokale netwerken en overlegstructuren (korte beschriiving
van de inzetì:

*
*
*
.E

Open club boshoven
Weerters sportraad bijeenkomst
CF bijeenkomsten
Overlegmomenten streetball masters

Aantal clinics, aantal deelnemers en welke scholen/wijk:

* Clinics VO



* Kwadrant
* Philips van Horne
* Colleoe
* Gilde
- 12 clinics van 60 tot 90 minuten met een bereik van ongeveer 200

kinderen.

i. Clinics Basisonderwiis
- Kameleon 2 clinics
- Molenakker 6 clinics
- Leuken 9 clinics
- Oda 10 clinics
- Aan de bron 12 clinics
- Uitkijktoren 6 clinics
- Moesel 12 clinics
- Graswinkel 6 clinics
- Laurentius 4 clinics
- Joannes 4 clinics
- De Firtel 4 clinics

Totaal aantal clinics 75 met een tijdsduur van 45-90 minuten.
Vanuitgaande van een gemiddelde populatie van 25 per klas is het
bereik 1200 kinderen.

Alle Clinics zijn gegeven door middel van Go For Gold principe waarbij
¡la CTÂD -r¡¡rrr¡{an ¡anfraal cfarn

* Wintereditie Urban Sport Tour
op 28 december:
Open inloop waarbij er ongeveer een bereik van 60 kinderen is
bereikt gedurende de dag.

{. Gastlessen soort na school
0 gastlessen via sport na school vanwege de trainingen, wordt in het
schooljaar 2OL7-2OIB een oplossing voor gezocht.

* Clinics wiikactiviteiten
1 clinic voor wijkfeest Boshoven. 90 minuten inloop met een totaal
bereik van 15 kinderen.

{. Dao van de soort
Bereik van 50 kinderen met een uitvoering van 4 uur.

* Koninqsspelen Stramprov
Bereik van 100 kinderen met een uitvoering van 6,5 uur

€. Onofficiële Openinq Sportweek
12 clinics bij groep B + eerste jaars kwadrant. Bereik van ongeveer
200 kinderen.

Inzet Drojecten "nieuwe doelgroepen":

* GGZ clinics 2x + voorbereidende bijeenkomsten
t PSW clinics 4x + voorbereidende bijeenkomsten
€. G-basketbal verbeteren en uitbreiden.



Contact momenten Punt Welziin (Let's move overleg, andere contact
momenten):

t Weerter Sportraad
.E CF overlegmomenten
* Netwerk avonden

Sa menwerki ngspa rtners ( kort overzicht va n de samenwerki ngspa rtners) :

*
*
*
t
€.
€.
*
.:.

*
*
¡
*
*
*
*
a

Sponsoren van BAL
BSW
Punt Welzijn
Gemeente Weert
College
Kwadrant
Philips van horne
Stichting Eduquaat
Provincie Limburg
Huis voor de sport
PGW
Special Heroes
NBB
Weerter sportraad
Belgische G-teams

Aandachtspunten/verbeterpunten voor schooliaar'17 -'18:

* Mee doen aan scholentoernooien via VO
* Opzetten CiW Streetball
* STAR-oroject uitbreiden
* Aanweziq zijn bii Sport na school
* Weg na verenioing verbeteren

Bedankt voor het invullen van het evaluatie formulier.

Met vriendelijke groet,
Namens Punt Welzijn
Niels Peulen
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Lid van Wortd Archery, IFAA en

NOC*NSF

Evatuatie RTC Handboog Weert 2017

Mede door ondersleuning van de Gemeente Weerl is hel mogetijk om een RegionaaI Talent
Centrum Handboog succesvol le [aten draaien. Ook de Provincie Limburg is een betangrijke
subsidiërende parlner voor dit RTC.

Twee keer per week, gedurende ongeveer 40 weken werden er trainingen verzorgd voor !alenten
uit Limburg. De trainingen vonden ptaats in Weert op de vrijdagavond van 18:30 lot 21:30 uur
(techniek en omvang) en op de woensdagavond van 18:30 tot 20:00 uur (Fysieke training).
De trainingen zijn uitgevoerd conForm hel Meerjaren Opleidingsplan van de Handboogbond en

valten onder de technische eindveranEwoording van de Bondscoach Jong Oranje ( Emiet Custers).

Er ís in het RTC een HooFdtrainer ( Peter Hulsen) aangesteld door de Handboogbond. Deze trainer
was ter plekke veranlwoordel'rjk voor het (doen) verzorgen van de trainingen en de overige
opteidingscriteria van de gesetecteerde deelnemers die noodzakelijk zijn voor hun onEwikkeling
naar de (inter)nationale top.
De HooFdÈrainer werd ondersleund door 4 RegioLrainers (voor sporltechnische zaken) en een

Coördinator (voor de organisatorísche zaken).

De RTC selectiegroep beslond in 2016/2017 uit de volgende 12 deelnemers:
ScotL Bex 09-06-2001

Brian Reijnders 12-08-2000

Magali Rademakers 23-12-2000
Dylan Moonen 14-05-2001
Jaldert-Jetse Deelstra 18-05-2001
Damian Vaes 11-08-2001

Michelte Eberson 29-11-2001

Lotte Jetten 21-04-2002
Marloesvan Gend 16-10-2000

Kyra Donners 08-04-2003
Anne-Brechtje Deelstra 11-07-2003

Olga Sijbers 29-11-2003

Drie van deze lalenten (Kyra, Damian, Michette) maken deel uit van de Jong Oranje selectie.
Tevens namen drie van de talenten (Kyra, Damian, Dylan) namen deet aan de internalionale Youth
Cup te Porec. Kyra Donners wist zich zetFs Ee kwatificeren voor deelname aan het Wereld Junioren
Kampioenschap 2017 in Rosario te ArgenEinië. Ze kwam daar uit bij de Cadetten (13-17 jaar)en wist
een kwalificatieplaats voor Nedertand re behalen voor deetname aan de Youth Otympic Games

201 8.
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Nederland

Nederlandse Handboog Bond
Papendatlaan 60
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6800 AD Arnhem
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BIC INGBNLzA

KVK 401 76031

Lid van Wortd Archery, IFAA en
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Samenwerking
in 2017 was er een sLruclurete en frequente samenwerking met de plaatse['tjke

Handboogvereniging De Batavieren TreFFers Weert, en de overige Handboogverenigingen in

Limburg. Samenwerking vond ptaats met zowelde Bondscoaches Jong Oranje en Senioren van de

Handboogbond atsmede mel de persoon['rjke/verenigingslrainers van de talenten in het RTC. Deze

samenwerking was en btijtt van belang voor kennisdeling rondom het scouÈen en opleiden van
(mogetijke) !alenten.
Tot slol was er een goede samenwerking met de TopSport Talentschool ln Weert (LVO) waar de

trainingen plaatsvinden Tevens was er waar nodig of van meerwaarde samenwerking met andere
RTC's in Weerl (waaronder het RTC Votteybat en BaskeÈbat).

Met vriendetijke groet

Willem van de Worp
Þrnnr:mm:m:n¡nôr Tnncnnrt

Sportcentrum Papenda[ (km 3.22)
Papenda[[aan 60, 6816 VD Arnhem
Postbus 160, 6800 AD Arnhem
Mob. +31(0)6 21 83 03 47

witlemva ndeworp@ha nd boogsporE.nI
www.handboogsport.nl
www.handboogbond.nl
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Jaalverslag
Urban Gulture & Sports Weert

Angelo Martinus



Jaarverslag Urban Culture & Sports

Voorwoord
Urban Culture is de verzamelnaam van een grote variëteit van muzikale, visuele, fysieke en creatieve
uitingsvormen van (jonge) mensen, die wonen en leven in de stad of in een stedelijke omgeving. Het is
de cultuur van jonge mensen die (meestal) niet van huis uit toegang hebben tot het bestaande culturele
leven van de stad. Het is de cultuur van jongvolwassenen die hun creatieve inspiratie halen uit alles wat
ze tegenkomen op straat, ontdekken op het internet, de sociale media en bij hun leeftijdgenoten.
Deze jonge mensen zoeken door de manier waarop ze hun eigen culturele waarden invullen, niet als
vanzelfsprekend aansluiting bijde gevestigde culturele instellingen. Ze hebben een autonome levensstijl
gevonden die hun niet alleen de mogelijkheid geeft om zich uit te drukken, het geeft hen ook nog de
kans om van hun creatieve vermogens, hun beroep te maken . Ze zoeken naar hun eigen unieke vorm
en brengen die tot perfectie.

Urban Culture is een creatieve, artistieke lifestyle die gebaseerd is op de aangeleerde mentaliteit van
learning by doing, ondernemerschap en innovatie. Deze lifestyle wordt geleefd door een brede
doelgroep dwars door bevolkingslagen, etniciteit en leeftijden. Deze vorm van cultuur is ontstaan buiten
de invloedsfeer van reguliere kunsten en kunstopleidingen. Urban artiesten moesten het zelf maar
uitzoeken en zijn daarín zeer bedreven geworden. Dat begint al bij hun individuele ontwikkelingsdrang
van beginner tot volleerd artiest. Deze verloopt volgens geen enkel boekje. Wat je wilt bereiken zie je

van het begin af aan voor je, in wat onderwijstermen de 'informele leeromgeving' noemen, thuis en op
straat. Wat zij kunnen wil ik ook kunnen! Daarvoor is oefening nodig. trainen en nog eens trainen, dat is
meteen duidelijk. Keihard werken aan je fysieke, creatieve, vocale en muzikale skills. Ben je hierin
tevreden met zelfuertrouwen en een gevoel van 'lk kan het!'? Wilje per se de ene na de andere battle
winnen?

Talent is daarbij het toverwoord, niet de woorden 'problemen' of 'probleemjongeren'. ledereen heeft wel
ergens talent voor, de meest onhandelbare probleemjongere niet uitgezonderd. Ontdek dat talent, geef
het de ruimte om zich te ontplooien en je haalt het positiefste in de jongere naar boven. Ontdek dat
talent zo vroeg mogelijk en je voorkomt ontsporingen later. Talentontwikkeling biedt kortom kansen.
lnteressante kansen voor zowel het welzijnsdomein als het cultuurdomein. En niet in de laatste plaats:

kansen voor jongeren. ls het bestaande repertoire aan moves en technieken je te beperkt en wil je

nieuwe stijlen of trends uitvinden? Wil je de grenzen van urban arts overschrijden in crossovers met
andere disciplines? Wilje vooral battlen, of lesgeven of organiseren, ben je geïnteresseerd in techniek
of media, of in van alles tegelijk, je kiest zelf je weg.
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Urban Culture in Weert

De Urban scene in Weert is flink in ontwikkeling. ln de afgelopen jaren heeft deze scene zich vanuit zeer
verschillende gezichtspunten en startpunten gemanifesteerd in de stad. Vrijwelalle aspecten van de
Urban Culture zijn aanwezig in de stad. Zo heeft de Urban Culture al banden met het cultuur- en
welzijnswerk, waar verbinden, ontwikkelen van identiteit en versterken van jongeren een belangrijke rol

spelen. Daarnaast kan de Urban scene een belangrijke rol spelen bij het hergebruik van leegstand. En

creëert hier, door zijn hippe imago, economische meerwaarde en draagt zo bij aan de
gebiedsontwikkeling. Een mooivoorbeeld hiervan is Strijp S in Eindhoven.
Urban Culture is een creatieve, artistieke lifestyle die gebaseerd is op een sterke, aangeleerde
mentaliteit van learning by doing, ondernemerschap en innovatie. Deze lifestyle wordt geleefd door een

brede doelgroep dwars door bevolkingslagen, etniciteit en leeftijden. Weert wilt gebruik maken van de

aanwezigheid van deze nieuwe vormen van cultuur in zijn stad en de mogelijkheden bestuderen op het
gebied van cultuureducatie, evenementen, citymarketing en huisvesting van deze nieuwe stroming.
Hiervoor hebben ze mij, Angelo Martinus, in 2016 ingeschakeld om het veld in kaart te brengen en
mogelijke initiatieven in samenwerking met de scene te onderzoeken en daar waar mogelijk uit te
voeren.

1 februari 2016 ben ik gestart met een inventarisatie van de initiatieven in Weert op het gebied van

Urban Culture & Sports. Deze inventarisatie heeft veel input opgeleverd waarvoor ik draagvlak ben gaan

zoeken bij partijen in de stad, de provincie en landelijke fondsen wat heeft geresulteerd in een boeiend
programma in 2016 dat terug te lezen is in het jaarverslag 2016.|n 2017 werd mij wederom de kans

geboden om mijn rol als combifunctionaris door te zetten en heb ik mijn focus vooral gelegd op die

initiatieven die in 2016 bewezen hebben een groei door te kunnen maken. Hierbij natuurlijk nieuwe

initiatieven niet uit het oog verliezen maar wel kritisch te kijken naar de doorgroei potentie van de reeds

ingezette trajecten. Mijn opdracht is daarnaast dat ik toewerk naar een overdracht waarin Urban Culture

in Weert gewaarborgd blijft. Hier zou een platform een optie zijn zodat het altijd er een aanspreekpunt

behouden blijft voor zowel de scene als de gemeente. Hierover straks meer.

Dit verslag is gebaseerd op het Plan van Aanpak Urban Culture & Sports Weert 2017 en zal de daarin
genoemnde indeling volgen. Het plan van Aanpak vindt u terug in de bijlage.
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Urban Arts

ln samenwerking met Hugo Zontrop en lokale graffiti kunstenaren is er een inventarisatie
gemaakt van alle mogelijke plekken in de binnenstad waar street art op zijn plek zou zijn.
Dit bestand is gedeeld met Hugo maar hier is nog geen vervolg gaan gegeven.

Er heeft geen uitbreiding van de graffiti werken in de parkeergarage onder het Cwartier
plaatsgevonden.

De jaarlijkse jam onder de Boshovenbrug is akkoord bevonden door gemeente Weert. ln

het voorjaar van 2018 zal dezejam plaatsvinden. Het projectplan is ingediend en
goedgekeurd. Alle randvoorwaarden zoals een vergunning en aanpassingen aan de
brug middels platen zijn geregeld en akkoord bevonden. Het geld voor het project zal dit
jaar al gereserveerd worden voor komend jaar.

Project Old Skool is in samenwerking met Bwartier en het jongerenwerk van Punt
Welzijn in gang gezet. Helaas waren er voor het eerste project geen aanmeldingen. Het
project wordt in 2018 nog een keer ingezet. ln samenwerking met Sem Douven zal er
actief geworven worden op senioren.
Het Stroomhuisjes project was een groot succes. De eerste twee stroomhuisjes zijn in

samenwerking met Enexis gerealiseerd en de intentie is daar om in 2018 meerdere
stroomhuisjes te voorzien van een creatieve laag verf.
Helaas is het ons niet gelukt om de twee buitenste wanden van de Hushoverbrug te
voorzien van een nieuwe graffitikunstwerk tijdens Bospop. Dit project gaat wel door,
maar za! eind februari 2018 plaatsvinden. De gemeente Weert heeft dit project
toegekend en de financiële ondersteuning dit jaar waarborgen voor komend jaar.

Weerter artiesten zijn meerdere malen ingezet voor opdrachten buiten de stad ter
bevordering van hun ondernemerschap.Zozijnze ingezet bij EMOVES in Eindhoven,
Project Old Skool op diverse plekken in Brabant en diverse commerciële opdrachten
voor bedrijven.

a

a

a

a

a

Nog voor het einde van het jaar zal er een gesprek plaatsvinden met lokale artiest Geert
Looijen, mijzelf en de gemeente Weert om een visie voor Graffiti in de openbare ruimte te
vormen. Tevens zal hij het project onder de Hushoverbrug voor zijn rekening nemen in
combinatie met toonaangevende artiesten van buiten de stad. Met Gart Smits zal het
stroomhuisjesproject en de jam onder de Boshoverbrug voortgezet worden.
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Urban Arts

Nikola Tesla houdt oogje in het zeil
@ Copyright 20l7 Dagblad De L¡mburger / L¡mburgs Dagblad.
Het auleursrecht, ook lgn aanz¡en van artikel 15 AW
wordt u¡tdrukkel¡jk voorbehouden. Donderdag, 02 november 2017

Na het eerbetoon
aan de bevrijders
bij de Stadsbrug is
nu een volgend
kunstwerk in
graffiti klaar. Deze
keer is bij de
Boshoverbrug, ook
in Weert, een ode
aan Tesla gespoten.

WEERT
DOOR PIETERNEL KELLENAERS

T\ e reacties oo hun eerste
I I werkinopdiachtvange-

l--/ meenteWeert enEnexls
zijn veelal lovend. Het fleurt de
boelopen is ooknogeen waædig
eerbetoon aan het Britse Suffolk-
regiment dat op 22 september
1944 de stad Weert bevrüdde,
Met dit kunstwerk op het trâns-
formâtorhuis bü de Stadsbrug
lijken kunstenaârs Gùt Smits
(36) en James Jetlag (42, wil âl-
leen metzÛn artiestenna¡mi¡ de
k¡ant) deeerstekoudwateryrees
bü veel Weertenaren weggeno-
men te hebben.,,Dat helptstraks
hopelijk ook bewoners over de

Gârt Sm¡ts aan h€t werk bü de Boshwerbrug met z¡¡n hommâge æn Nikola Tesla. F0T0.loHN PEIERS

streepb{jwiewezoietsindewükwil- huisjesvoorhetprojectdâttoepas- uitvindervÐondermeerdewissel-
len maken', laat Angelo Mùtinu selijk TrÐsformers heet. ,,Eigena- stroomgenerator. Voor het kunst-
welen.HüisdoordegemeenteweeÌt ren willen vaak insprâak hebben op werk au de Suffolkweg Zuid heb-
i¡gehurdomdeæægenoemdeu- dealbeeldingmaædæmaatjede betdeâ¡tiestenzo'nzeventigspuit-
bmcult@tecoördineren, ùtiestdood." bresen verf leeggemâakt. Behâlve
Martinusisbijnazesmâândenbezig Op het transformatiehuis naast de het po¡tret vm de uitvinder die in
geweest om de g¡affiti te mogen la- Boshoverbrug is gisteren een hom- 1943 in New York is gestotet, stâât
ten spuiten op de tÞnsformator- mage aan Nikola Tesla voltooid: de diens bour.tekening væ een vlie-

gende schotel en een naù het Ne
derlads vertaalde quote vù de
geleerde die zijn tijd volge¡s de
kunstenads ver vooruit was.
'Onze zintuigen stellen ons in
staat om slechts een minimale
po¡tie vÐ debuitenwereld waar
te nemen.' Jetlag: ,,De wereld is
veel groter dan wij denken waar
te nemen, zei Tesla toen al. Hij is
de uitvinder vân de draadloze
commicatie en bijnâ alle âppa-
raten die we nu gebruiken zijn ge
baseerd op zijn vi¡dingen. Maæ
ze zün tegengehouden door de
sterke olielobby die er geen baât
bij had en later gingen ânderen
met de uitvindingen am de haâI."
A.lleen de gelijknamige elektri-
sche auto is nog naar Tesla ver-
noemd.
Begin volgend jâar hoopt Smits
een derde generatorhuisje in zijn
woonplaats tot klDstwerk te ver-
heffen.,,Er z{jn plmnen voorhet
huisje dat tegenover de kerk
staat. Zou ñooizijrâlswe dâârna
overleg met buurtbewoners mee
aù de slag kunen." Smits heeft
het maken vd grallitikustwer-
ken zichzelf vÐaf 1994 aÐg+
leerd en heeft sinds vier jaar het
fotorealisme als specialisatie.

K¡jk voor een filmpje van de
graffitikunst op www.delim-
bu rger.n I
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Urban Sports

. Helaas heeft er geen vervolg plaatsgevonden van de Bar Battles op de Molenakker.
Deze staat wel op de planning voor 2018.

. Tijdens de Dag van de Sport hebben de skateboarders uit Leuken clinics verzorgt.

. Tijdens de Dag van de Sport heeft Fresh clinics freerunning vezorgt.

. Het Skateboard event op het skatepark van Leuken heeft nog niet plaatsgevonden.

. De lobby voor een binnen locatie voor skateboarden en freerunning is stopgezet.

. Voor de skateboarders is er materiaal aangeschaft waardoor ze een bijdrage kunnen

leveren aan de Urban Sports Tour van Punt Welzijn.
. Aan de Block Party op de Molenakker is geen vervolg gegeven.

ln 2017 ben ik als combifunctionaris in gesprek gegaan met de skateboarders van Leuken. Hun

gaven aan een indoorlocatie te wensen en een evenement op hun skatepark. Het begon erg

enthousiast maar gaandeweg bleek dat er maar een enkeling zin en tijd had om hierin te
investeren. Ook werden diverse afspraken niet nagekomen zoals geplande workshops voor
scholen en vergadermomenten. Daarom heb ik de keuze gemaakt het initiatief bij de skaters te

leggen. Het veldje is inmiddels wel aangepast en er is een lichtvoorziening geregeld zodat er
langer geskate kan worden.

Samen met Primal en Bar Battles Eindhoven zijn de plannen om in 2018 een vervolg te geven

aan de Bar Battles nog steeds aanwezig. Dit zal begin 2018 weer opgepakt worden.

Omdat de bereidheid om mee te denken en zelf tijd te investeren in de ontwikkeling van Urban
Sporfs gering was heb ik een bewuste keuze gemaakt om mijvoor een groot deel op Urban
Arts en Dans te richten.
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Dans

o Het dans project The Floor is Yours ism Fresh en Jeugdcultuurfonds is voor de komende

2 jaar toegekend en zal zelfs een uitbreiding in Weert krijgen.
. Tijdens de Dag van de Sport vond de Nederlandse Breakdance League plaats in de

Poort van Limburg.
. Erkenning dansers Fresh door Topsport Limburg.
. Breakdancer Lorenzo is ambassadeur van Jeugdcultuurfonds geworden.

o Er is financiële ondersteuning gerealiseerd voor diverse dansprojecten in Weert bij o.a.

het Jeugd Cultuurfonds, SNIPES, Huis van de Kunsten en de Nederlandse Breakdance

League.
. Battle of The Year Benelux verhuisd van Brussel naar Weert en vind plaats in de Poort

van Limburg.

7
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Toelichting Dans

Weert danst! In Weert zijn een groot aantal dansers actief, van beginnend tot toptalent. De kids
van Fresh All Stars pakten zelf het WK voor kids tijdens Battle of the Year 2O16. ln 2016 zijn we
begonnen met de battles van de Nederlandse Bboy League in het Cwartier en vonden de
eerste gesprekken plaats met het Jeugd Cultuurfonds over het project The Floor is Yours.

Nederla ndse Breakdance League.

Dit landelijk evenement voor jonge breakdancers kent voorrondes door heel Nederland. Op 23
april 2016 vond er een editie plaats in het Cwartier. Een geweldige opkomst van meer dan 150
jonge dansers uit meer dan 15 steden en naar schatting 250 bezoekers.

Dit betekende tevens dat er te weinig ruimte was om verder door te groeien. De organisatie en
de Weerter dansers plus hun ouders waren echter zo enthousiast over het feit dat er een echte
battle in hun eigen stad plaatsvond dat we op zoek gingen naar een grotere locatie.

Deze werd gevonden in de Poort van Limburg. ln samenwerking met het Jeugd Cultuurfonds ,

die een groot deelvan de kosten van de locatie betaalt heeft, konden we een flinke stap vooruit
maken. Op 30 april vond de 2 editie van de NBL plaats in Weert op een top locatie. Wederom
kwamen er dansers en aanhang vanuit heel Nederland naar Weert om het tegen elkaar op te
nemen op de dansvloer. We wisten het aantal deelnemers te overtreffen met maar liefst 165

deelnemers en het aantal toeschouwers lag rond de 300 bezoekers. Het evenement zal de
komende jaren neer blijven strijken in Weert en kan voor de komende twee jaar rekenen op
financiële ondersteuning van het Jeugd Cultuurfonds.

Betrekken van de stad

Voor een evenement als deze zijn natuurlijk veel handjes nodig. ln overleg met de gemeente
Weert hebben we een lokale sportvereniging, honkbalvereniging HSV lndians, in kunnen zetten
voor alle hand en span diensten en mochten ze de verkoop van drank en hapjes verzorgen en

de opbrengst hiervan kwam ten goede van club. Hierdoor heeft de organisatie van het
evenement flink kunnen besparen op personele inzet en heeft de sportvereniging hun clubkas
kunnen spekken.

Kijk mee naar een geweldige editie in de Poort van Limburg
https ://www. voutu be. com/watch?v= i pq q I r P4 R4
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The Floor is Yours

ln samenwerking met het Jeugd Cultuurfonds is er een landelijke campagne opgezet om
kinderen op een jonge leeftijd kennis te laten maken met (break)dans. Breakdance is cool en
het biedt je enorm veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, en niet alleen op de dansvloer.
Samen met 5 andere steden (Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) ging Weert de kar
trekken in dit project met als boegbeeld Fresh All Stars. ln de 5 steden werden dansscholen in
staat gesteld om met 15 tot 20 kinderen een traject aan te gaan dat ze kennis laat maken met
de breakdance cultuur. Een traject van 10 weken plus het bezoeken van 5 events met als grote
finale een wereldfinale in Eindhoven. Het project liep van februari 2017 tot juni 2017 en bij
succes zou het een veryolg krijgen voor de komende jaren.

Een korte docu van het traject ín Weert zie je hier:
https ://www. voutu be. com/watch ?v=3J i P P2XvKFU &t=46s

Vanwege het grote succes van het eerste traject is er met het Jeugd Cultuurfonds besloten om
het project de komende twee jaar te verlengen! En niet alleen in 5 steden, maar het project is
uitgebreid naar 9 steden! Met Weert als kartrekker sloten wederom Rotterdam, Utrecht,
Eindhoven en Groningen aan, maar ook Heerlen, Leeuwarden, Den Bosch en Almere sloten na
de zomer van 2017 aan. Het traject is inmiddels gestart en de lessen lopen van begin oktober
tot begin december met een grote finale in Etten Leur waar alle steden samen komen. ln 2018
zuflen er twee trajecten in Weert starten. Een voor en een na de zamer.

Persaandacht

ln overleg met de vader van Lorenzo en het Jeugd Cultuurfonds hebben we Lorenzo
ambassadeur van het project gemaakt. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We waren op
verschilfende landelijke televísie kanalen zichtbaar en het project én de getalenteerde danser
uit Weert was meerdere malen op TV zichtbaar. Kijk mee:

Koffietijd http ://www. koffieti id. nl/bql-alle-kinderen-aan-het-dansen

Koffietij d : htto ://www. koffietiid. n l/the-floor-is-vours

Zapp Live: https://www.ieuqdcultuurfonds.nl/the-floorjs-yours-zapplive
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Battle of the Year

ln 2016 hadden we de doelstelling om het NK Breakdance naar Weert te halen. Helaas was dat
toen niet gelukt. Maar het alternatief was misschien wel mooier.

Battle of the Year, beter bekend als BOTY, is een jaarlijks internationaal breakdance
evenement wat al bestaat sinds 1990. Hiermee is het een van de grootste en langst draaiende
dansevents ter wereld. Het wordt binnen de 'scene' ook gezien als het wereldkampioenschap
van breakdancen. Gedurende het hele jaar vinden er regionale voorrondes plaats over heel de

wereld onder de vlag van "BOTY internationaal". Hier kunnen dansgroepen, en sinds kort ook
solo dansers, zich kwalificeren voor de world finals in Duitsland. Hier nemen s'werelds beste
dansers het tegen elkaar op voor een publiek van ruim 7000 toeschouwers.

Vorig jaar was de Weerter dansgroep Fresh All Stars in combinatie met Battle Droids uit
Antwerpen zeer succesvol in de kids categorie van BOTY en namen ze de titel mee naar
Limburg! Ongekend. Ze lieten de hele wereld zien wat ze in huis hadden, iets waar we in Weert
en Limburg erg trots op mogen zijn.

Van hun reis naar 2016 én het winnen ervan hebben we een korte documentaire gemaakt:

httos://www.voutube F7i3YU

En dit is niet een op zich staande gebeurtenis. De behaalde successen van danscrews uit
Weert en Limburgzijn de afgelopen jaren enorm geweest. En daarom vonden Raymon van
Fresh en ik het tijd voor een evenement van wereldformaat in Weert. Een evenement waar de
limburgse dansers zich kunnen presenteren maar waar ook dansers vanuit de hele Benelux
worden uitgenodigd om de strijd aan te gaan voor de felbegeerde plek op de World Final in
Duitsland.

Na een aantal gesprekken met de organisatie van BOTY en het bezichtigen van de Poort van
Limburg is het ons gelukt de Benelux qualifier van BOTY naar Weert te halen. De afgelopen
jaren vond dit evenement plaats in Brussel, maar door de positieve ervaring in Weert heeft de
organisatie de intentie uitgesproken om het de komende jaren in Weert te organiseren. Dit

evenement is een erkenning voor de dansers uit de regio Weert en Limburg en zal Weert als
dansstad wereldwijd op de kaart zetten vanwege het grote bereik van BOTY.
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Het evenement vond plaats in de Poort van Limburg, en werd financieel ondersteund door het
Huis van de Kunsten Limburg, hoofdsponsor Snipes, Battle of the Year en de gemeente Weert
(budget urban Culture & Sports).

Betrekken van de stad

Voor dit evenement is wederom de vereniging HSV lndians ingezet voor alle hand en

spandiensten en het runnen van de bar. Wederom was de opbrengst voor de clubkas. Op deze
dag hebben ruim 25 vrijwilligers van de lndians zich ingezet voor o.a. opbouw, afbouw, horeca
en EHBO.

Op 16 september vond de Benelux voorronde plaats voor een volle zaal enthousiaste
bezoekers. Deelnemers vanuit België en Nederland deden hun best om een plek in de finale te
bemachtigen. We hebben 230 dansers en 400 bezoekers mogen verwelkomen op deze dag.
Kijk mee!

httos ://www.voutu be. com/watch ?v=f13R2hlHcFO

Híphop danstheater ín de Munt

Op 2 november stonden The Ruggeds met hun theatershow Adrenaline in het Munttheater. Na

een tour door o.a. het Verenigd Koninkrijk en de VS was het tijd voor een tour door Nederland.
Maar liefst 28 grote theaters werden aangedaan.

Bij het neerstrijken in Weert moest natuurlijk de link naar Fresh gelegd worden. In de lobby van
het theater verzorgde de dansers en de dj van Fresh een spontane battle en ze mochten hun
eigen show in het voorprogramma van de show op het grote podium doen.

De reactie van de directeur van het theater was zeer positief en mogelijk dat er verdere
samenwerking gaat plaatsvinden.

Bekijk een trailer van de show hier: https://www.voutube.com/watch?v=pRWcqo2lTbB
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Muziek en film

. Gart Smits heeft het project "Fire in the Booth" opgezet. Dit project is ingediend bij het
Huis van de Kunsten.

. NK Beatboxen zal niet plaatsvinden in Weert.

. ln 2018 zal er gekeken worden of de evenementen op het gebied van Dans en Street Art
aan elkaar gekoppeld kunnen worden en of muziek hier een rol in kan gaan spelen.

. Het filmteam is mede verantwoordelijk geweest voor de aftermovies van de events en

een korte docu over Fresh All Stars. Het Stroomhuisjes project is ook gefilmd en wordt
nog aangevelerd.

Toelichting Muziek

Helaas is het niet gelukt om het evenement van de Floorburningcrew, Hiphop to the Fullest, nieuw leven

in te blazen.ln 2017 zijn er wederom pogingen gedaan dit inititiatlef nieuw leven in te blazen maar
zonder resultaat.

Ëen nieuw initiatief in samenwerking met Gart Smits, Dansschool Fresh, Merel Mehmedov, Theater de

Huiskamer en de Nederlandse Basketball Bond staat op de planning. Hierbij willen we aansluiten bij de

Streetball masters eind juni 2018 en het evenement aanvullen met een Urban gedeelte op het gebied

van muziek en dans.

Poëtry Circle

Dit collectief van zeer gemotiveerde jonge dichters kent afdelingen door heel het land. Ze verzorgen

lezingen en spoken word avonden (spoken word is het voordragen van gedichten op een zeer
inspirerende manier) waar veeljongeren op af komen. Naast de voorstellingen organiseren ze

bijeenkomsten waar jonge dichters kennis uitwisselen en waar gastsprekers worden uitgenodigd.

Resultaat:

Na verschillende gesprekken met Poetry Circle heeft deze organisatie besloten om geen stap naar

Weert te maken in 2A17. Hun zitten in deze regio nog in de opbouw van een vrijwilligersbestand maar

hebben aangegegeven in 2018 weer om de tafel te willen gaan zitten.
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Muziek en film

Fire in the Booth

Het project 'Fire in the booth' is een rap project van 10 weken speciaal voor jongeren uit Weert die
zichzelf graag willen uitten doormiddelvan het maken van rap muziek.
Er zit flink wat talent in Weert maar door het gebrek aan opname mogelijkheden en studio tijd krijgen dit
soort talenten meestal niet de kans om op een proffesioneel niveau hun muziek te maken.
Fire in the booth biedt dit soort jongeren de gelegenheid om onder begeleiding van professionele
docenten en studiotechnicus hun muziek naar een hoger niveau te tillen door ze die studio tijd te bieden
om zo aan hun songs te werken die ze kunnen gebruiken om van zichzelf te laten horen.
Na afloop van het project hebben zij de kennis en ervaring om zelfstandig voort te borduren op
hun muziekale carriere, alles samengevat op eon veÍzamel cd'Weerters Echte'

Concrete acfies
Het plan van Gart Smits is voorgelegd brj het Huis van de Kunsten en wordt nog beoordeeld. Het totale
project kost € 2500,- waarvoor ik externe middelen wil vinden. Er liggen ook mogelijkheden bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie via de regeling 'Jij maakt het mee'. Deze aanvragen worden nog voor het einde
van mijn overeenkomst in gang gezet.
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Afspraken 201 I
ln mijn plan van aanpak heb ik de volgende afspraken gemaakt. Hieronder een overzicht en

een korte toelichting van de stand van zaken.

a Een tussenevaluatie van de activiteiten op 1 december 2017

Bij deze.

lnhoudelijk en financieel eindverslag voor 1 februari 2018. Hierbij ligt de focus op het
verzelfstandigen van de activiteiten in 2017 en de mogelijke overdracht van mijn taken
als combifunctionaris in 2018. Er wordt gezorgd dat de activiteiten zijn geborgd.
Coördinatie zonder gemeentelijke ondersteuning is niet mogelijk.

Voor 1 februari zal het financieel verslag klaar zijn in combinatie met dit jaarverslag. Uit het
gesprek met Niels Peulen en Theo van Ekerschot werd me duidelijk dat het voorstel is om mijn

functie mogelijk te verlengen tot 1 juli 2018. Daarna zal er een overdracht plaatsvinden naar
een mogelijk nieuwe combifunctionaris / coördinator urban culture en sports. Tot die tijd zal mijn

focus liggen op het verzelfstandigen van de projecten en een mogelijke overdracht naar de

nieuwe combifunctionaris. De reeds op de planning staande activeiten zullen uitgevoerd
worden in samenwerking met lokale partijen.

Mijn voorstel is om een "urban" platform op te zetten waar zowel de lokale scene als enkele
eryaren personen uit bijvoorbeeld het jongerenwerk, het culturele werkveld of het bedrijfsleven
vertegenwoordigd zijn. Indien de gemeente Weert de keuze maakt om de komende jaren

activiteitengeld beschikbaar te stellen voor urban culture & sports dan kan dit platform hier
beslissingen over nemen. Punt Welzijn heeft aangegeven formeel het bestuur te willen vormen
en de financiële taken op zich te willen nemen. Mijn rol zal na het opzetten van dit platform

vooral een van adviserende aard zijn.

Concreet houdt dit in dat ik vanaf 1 februari de lopende activiteiten blijf aansturen en

verzelfstandigen en dat er vanaf die datum gestart wordt met het oprichten van het platform. Dit
platform moet vanaf 1 juli actief zijn en ik zal vanaf die datum een rol als adviseur aannemen.

o
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Evaluatie Gom bi natiefu nctionaris B i bl iocenter Weert 201 6-2017

Lezen is belangrijk

Wetenschappelijk onderzoek naar wat lezen doet met de taalontwikkeling van kinderen leverde het volgende op:

Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen taal, wiskunde en studievaardigheden (Kortlever & Lemmens, 201 1)

Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven ( Bus & Mol, 20110
Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1000 nieuwe woorden per jaar leren
(Bus & Mol, 201 1)

Kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken komen verder in het ondenruijs (Notten, 2011)

Volgens de Stichting Lezen hebben 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar grote moeite met lezen en schrijven. Dat is ongeveer 7
procent van de bevolking. Alarmerender is dat ruim 14 procent van de huidige 15-jarigen het risico loopt om later laaggeletterd te zijn.

Kinderen halen steeds vaker aan het einde van de basisschool ruimschoots de referentieniveaus voor taal. Maar ze zakken op latere leeftijd

weer weg. Goed leesonderwijs is een belangrijk middel om laaggeletterdheid te voorkomen, maar dat is niet genoeg. Dat komt voor een deel

omdat kinderen nooit zelfstandige lezers zijn geworden. Ze hebben leren lezen, maar zijn niet verleid om lezers te worden.

Dat is ook al te zien in de resultaten van de landelijke monitor De bibliotheek op school.

- Het leesplezier neemt af in de hogere groepen

- ln groep 8 leest bijna een kwart van de leerlingen thuis zelden of nooit een boek
- Ruim 2Oo/o vãn de jongens vindt lezen niet leuk, tegenover 10 % van de meisjes.

Als combinatiefunctionaris vanuit Bibliocenter is afgelopen schooljaar ondersteuning geven op de volgende gebieden:

- Kinderen verleiden om echte lezers te worden, zodat ze later blijven lezen en zo hun geletterdheid blijven ontwikkelen en onderhouden

- Het bevorderen van het leesplezier bij kinderen (en daardoor de woordenschat en leesbegrip bevorderen).
- Kinderen helpen b¡ het kiezen van boeken. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gericht een boek leren kiezen. Vaak komt

het voor dat kinderen willekeurig een boek kiezen en daarin worden teleurgesteld omdat vooraf niet is bepaald of de inhoud aanspreekt,

het leesniveau passend is etc. Kinderen die een paar keer zijn teleurgesteld, gaan lezen vervelend vinden.

- Ouders betrekken bij het (voor)lezen en het bevorderen van de leescultuur thuis.
- Ondersteunen bij het collectioneren en zorgen voor een gevarieerde collectie op elk niveau.
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Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar boeken passend bij thema's en zaak vakken.
Voorbeeldgedrag voor leerkrachten bij het introduceren van boeken.
Leren praten over boeken (motivatie hebben voor datgene wat je leest staat centraal).
Het bijbrengen van informatievaardigheden bij kinderen. Hoe zoek je naar informatie over een ondenryerp of schrijver, welke websites
zijn betrouwbaar en sluiten aan bij het niveau van de leerlingen.

Met de scholen zijn accountgesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over ar:tiviteiten de combinatiefunctionaris kan uitvoeren.

Bij de uitvoering van de activiteiten is ook rekening gehouden met de verschillende competenties die de kinderen nodig hebben om een echte
lezer te worden.

Competenties:

Receptief: beleven, voelen, kijken en luisteren, waarnemen, ervaren, herkennen en ontdekken
Creërend: presenteren, denken en doen, verbeelden, spelen, voorspellen en fantaseren
Reflectief: kijken, luisteren en denken, betekenis geven, benoemen, vertellen, formuleren, classificeren en oordelen
Analyserend: betekenis geven, in bredere context plaatsen, verklaren, onderzoerken, verbanden leggen en evalueren

Toetsen

Een aantal scholen hebben de Monitor Bibliotheek op School geheel of gedeeltelijk afgenomen. Dit is een n ulmeting en kan als basis dienen
voor toekomstige metingen.

2

e



i

Activiteiten
Doel: ouders betrekken bij het (voor)lezen en kinderen trainen in informatievaardigheden
en digitale media
Onderbouw: lnformatiebijeenkomsten voor de ouders vanaf groep 3. lnsteek is het gebruik
van digitale media, lezen en prentenboeken
Bovenbouw: Workshop informatievaardigheden en digitale media
Alle groepen: lntroductie zomerlezen
Alle groepen: Voor alle leerlingen die nog geen lid waren van de bibliotheek een
bibliotheekpasie qemaakt.
Doel: Nieuwe impuls geven aan woordenschatonderwijs
Onderbouw: lntroductie boekenkring in 3 groepen, als voorbeeld voor de leerkrachten
Alle groepen: lntroductie leesproject aan de hand van boeken

Doel: Betere boekpresentatie eigen boeken. Hulp bieden bij de aanschaf van een
gevarieerde collectie boeken. Kinderen enthousiast maken om te gaan lezen.
Alle groepen: lntroductie leesproject schoolbreed. Kinderen enthousiast maken om zoveel
mogelijk boeken te gaan lezen. Ook ouders zijn bij het project betrokken. Advies gegeven
voor aanvullinq van de eioen collectie.
Doel: groepsabonnementen intensiever inzetten als aanvulling op eigen collectie en
aansluitend bij thema's
Plan opgezet om optimaal gebruik te maken van de groepsabonnementen
Verbeteren van de boekpresentatie.
Alle groepen: De combinatiefunctionaris heeft in alle groepen boeken gepresenteerd en
met de kinderen geoefend in het kiezen van en praten over boeken.
Alle groepen 1,2 en 3: Boekendans. Alle groepen 4, 5 en 1 groep 6 smakelijk lezen,l
qroep 6 workshop boekbeoordelinq en alle qroepen 7 en I informatievaardiqheden.
Doel: Boekactiviteiten die aansluiten bijjeelo. Met name aansluiten op thema's.
De groepen 5 tot en met I hebben een workshop informatievaardigheden gehad
Doel: verschillende vormen van een boekenkring. Andere aanpak spreekbeurten geven.
Voorbeeld boekpresentatie en boekenkring voor alle groepen aan de leerkrachten tijdens
een studiedag

Doel: Betere boekpresentatie eigen boeken. Speerpunt dit schooljaar is begrijpend lezen
en uitbreidinq woordenschat. Hoe kun ie dit combineren met leesmotivatie.
Doel: Meer leesbevorderinqsactiviteiten in de onderbouw en bovenbouw. Vraag hoe de

School
Basisschool het Dal

Basisschool Kameleon
Monitor

IKC Laar

Brede school Moesel

Basisschool Graswinkel

Basisschool St. Jozef

Basisschool Leuken

Basisschool Molenakker
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eigen collectie optimaalte kunnen gebruiken:
De combinatiefunctionaris heeft de collectie voor de onderbouw opgeschoond en opnieuw
ingedeeld naar thema's die regelmatig binnen het onderwijs worden gebruikt.
Alle onderbouw groepen: Leesbevorderingsactiviteiten gedaan, als voorbeeld voor
leerkrachten.
Doel: aansluiten bij kernconce¡rten en aan de hand van de thema's
leesbevorderi ngsactiviteiten te doen.
Groep 5-6 Thema tijd en ruimtre
Onderbouw: Thema's Lente en post

Doel: Ondersteunen en introduceren van leesprojecten. Ouderbetrokkenheid bevorderen,
leesmotivatie stimuleren. Willen in het nieuwe schooljaar meedoen aan een groot
leesproject.
Alle groepen: Voorbeelden gegeven van het organiseren van een boekenkring
Zie basisschool St. Joannes

Doel: Boekenkring als voorbee,ld in alle groepen. Aansluiten bij de thema's die schoolbreed
worden uitgevoerd. ln de bovenbouw ook mediawijsheid meenemen.
Onderbouw: Boekendans therna: bouwen
Middenbouw: Boekenkring therma bouwen
Bovenbouw: Boekenkring thema bouwen. Workshop informatievaardigheden.
Doel: lntroductie van boeken passend bij de themalessen. Voorbeelden van leuke
boekprom otieactiviteiten.
Bij het thema 'zomer in boerenland en tuin' in alle groepen:
Onderbouw: Boekendans
Middenbouw: Smakelijk lezen
Bovenbouw: Workshop boekb,eoordeling en boekpresentatie
Doel: Opschonen collectie en tips bij het aanschaffen van nieuwe boeken. De school heeft
veel eigen boeken en werkt met het programma LIST. De collectie is sterk verouderd en de
school heeft een wensenlijst gelmaakt per groep. De collectie is opgeschoond en er is een
advies gegeven voor de aanschaf van nieuwe boeken en/of huurcollectie van de
bibliotheek.
Doel: Elke leerling heeft een bibliotheekpasje. Leesbevorderingsactiviteiten voor de
onderbouw en middenbouw en informatievaardiqheden voor de bovenbouw.

BasisschoolAan de Bron

Monitor

Basisschool Joannes

Monitor

Basisschool St. Laurentius

Monitor
OBS de Duizendpoot

MontessoriWeert

Odaschool

Uitkijktoren
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Onderbouw: Boekendans
M iddenbouw: smakelijk lezen
Boven bouw: Workshop informatievaardigheden
Alle groepen: Voor alle leerlingen die nog geen lid waren van de bibliotheek een
bibliotheekpasie semaakt.
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Jaarverslag schooljaar 20L6- 2017 cultuurcoach Weert

Korte terugblik

Cultuureducatie is een vast onderdeel van het schoolplan en er wordt steeds meer maatwerk gevraagd

Scholen kiezen bewust voor de cultuureducatie tlie past bij hurt schr¡ol waarnìee het onderwijs wordt
verbreed en/of verdiept. Hierdoor wordt het 'Ku+Cu-menu' steeds minder afgenomen. Afgelopen jaar

waren er nog slechts 4 scholen afnemer van het menu.

Vanuit het Rijk en de provincie is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) verlengd. CMK 2017-

2020 heeft als penvoerder RICK waarbij de samenwerking met ECI Cultuurfabriek nieuw is. Onder de

naam DOEN wordt CMK20I7-2020 uitgezet, waarbij De Cultuurloper als instrument wordt gebruikt.

Met de publicatie van het eíndadvies 'Ons Onderwijs 2032' door het Ministerie van Onderwijs wordt
nogmaals het belang van cultuureducatie in het onderwijs onderstreept.
De ontwikkeling van de creatieve vermogens, samenwerken, betekenisvol leren... Scholen zijn zich meer
en meer bewust van de noodzaak om het onderwijs in samenhang en gedifferentieerd aan te bieden.

Dit vraagt om veranderingen op vele terreinen. Zowel het onderwijs als de culturele instellingen
veranderen en investeren om hun nieuwe taken goed te kunnen uitvoeren. Zo is afgelopen jaar o.a. het

docententeam dat voor RICK en Ku+Cu wordt ingezet 3 dagen lang bijgeschoold in het denken vanuit de

21" eeuwse vaardigheden die in het onderwijs zo belangrijk zijn.

- - l- -- .--^r L^a F^-i-
lvleT oe lmpulsregeltng lvtuzteKonqerwus geett fteI KUK 5rfru5 zur) (]]re J¡liif rdf rt, sdf ilelt riler lteL ruilus
voor Cultuur Participatie (FCP) het muziekonderwijs een kwaliteitsimpuls. Hierop vooruitlopend heeft de

Provincie Limburg de regeling DOOR gestart. Ook in Weert (en Nederweert) doen scholen mee met deze

regeling. Het afgelopen jaar is het aantal scholen nog toegenomen. Aan het eind van schooljaar 2OL7

hebben in Weert 8 scholen meegedaan met de muziekimpulsregeling. Eén school heeft een aanvraag

ingediend.

Cultuureducatie is meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel aan het worden in het aanbod van de

Naschoolse Arrangementen bij Brede school Markeent en Kindcentrum Aan de Bron. Op andere locaties

wordt cultuureducatie op meer incidentele basis ingezet. Zowel op het gebied van

deskundigheidsbevordering als in uitvoerende lessen binnen de groep, is de inzet van vakdocenten
gevraagd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van themakisten samen met
Bibliocenter en NMC die door de kinderopvang geleend kunnen worden.

Maatschappelijke thema's zoals het vluchtelingenvraagstuk, de leegstand in de stad, samenwerking met

'kwetsbare groepen' en samenwerking met partners, worden waar mogelijk opgepakt.
Zo heeft RICK samen de Montessorischool en de Koalaschool een Regenboogproject uitgevoerd waarbij

kinderen in gemengde groepen van beide scholen samen hebben gewerkt.

ln het kader van het jubileum van het KunstCentrum Weert heeft een groep kunstenaars samen met de

kinderen van basisschool De Kameleon een project rondom het thema 'Tijd' gedaan, wat resulteerde in

een gezamenlijke expositie in het leegstaande pand 'D-reizen' in de Muntpassage.
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Jaarverslag schooljaar 2016- 2017 cultuurcoach Weert

Overzicht van activiteiten
De projecten die de scholen in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd zijn:

school Project Muziekimpuls CMK plan

Aan de Bron naschools aanbod

waarin cultuur vast

onderdeel

DOOR en

aanvraag FCP

Sienlab voor integratie

tech nie k/cultu ur/kernconcepten

CMK

20L8-20t9

het

Dal/Markeent

235 lln

naschools aanbod

waarin cultuur vast

onderdeel

Sienlab taal/ drama/muziek CMK

20L7-2018

bs. Joannes

63 lln

Kinderboekenweek FCP CMK

20L8-2019

Bs. Leuken

341 lln

activiteiten rond de

opening van de

school

FCP visievorming, waarna stappen

voor integratie cultuureducatie

in w.o.

CMK

20t8-2019

bs. St. Jozef

88lln.
Ku+Cu menu,

Cultuur met je

buur, Kerstproject

FCP CMK

20L7-2018

bs. Moesel

287lln
Ku+Cumenu cocreatie taal - disciplines

doorgaande leerlijn ontwikkelen

2D

CMK

20L7-2018

bs. de Kameleon

t21-lln
diverse projecten FCP Sienlab voor integratie van taal

methode (woordenschat)-

drama, eindfase

Montessorischool

300lln.

uitstapjes bij 5

thema's,

Regenboogproject

aanvraag FCP gesprek

nog

voeren

OBS de

Graswinkel

343 lln

Jeelo thema 'leren

voor later;

gesprek

nog te

voeren

OBS de

Uitkijktoren

165 lln

bewegingstheater

bij rekenweek;

project bij thema

sienlab is afgerond, nu in

curriculum verankeren

geen CMK

voorlopig

st. Laurentius

36lln
Kinderboekenweek cMK 2018-

20L9

Odaschool

458lln

aanvraag FCP

afgewezen

cMK 2017-

20L8

st. franciscus

79lln
Ku+Cu menu FCP cMK 2017-

20L8

de Duizendpoot

L24lln
Bouw project cMK 2017-

20L8

de Firtel Jeelo / Sien: muzieklessen bij pas op
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Jaarverslag schooljaar 20L6- 2017 cultuurcoach Weert

245 thema's. plaats

i"sprèr.
nog

voeren

OBS Molenakker

416lln
afscheid J Franssen

Jeelo: Veilig in het

verkeer

SBO het Palet CMK

20L7-2078

a Het Sien-lab om een doorgaande leerlijn drama met verbindingen met de taalmethode te
ontwikkelen, voor groep 3 t/m 8 met als doel het vergroten van de woordenschat, taalvaardigheid is

afgelopen jaar afgerond.

De Kameleon heeft als 'vroege vogel' meegedaan aan het eerste jaar van de muziekimpulsregeling
DOOR, en heeft voor 2016 - 2Ot7 een aanvraag bij het FCP gedaan, die is toegekend. Hierdoor kan

de school nog 3 jaar gebruik maken van subsidiegeld om het muziekonderwijs in een doorgaande lijn

structureel op het programma te zetten. Deskundigheidsbevordering van het team is hier een

onderdeel van.

ln samenwerking met het KunstCentrum Weert is een schoolbreed project uitgevoerd rondom het
thema 'Tijd'waarbij elke groep een aantal (3) lessen kleien kreeg. ln het voormalige winkelpand van

D-reizen werd op 2" Paasdag een expositie ingericht met kinderkunst en kunst van de leden van het
KCW.

Bij de Kinderboekenweek zijn er danslessen ingezet waarbij kleuters met ouderen hebben gedanst.

Kindcentrum Aan de Bron
ICC'ers: Els Verwijlen (coördineert cultuureducatie)

Lilian Looijmans (Sien-lab W&T)
Directeur: Esther Nabben

De activiteiten per school:

BS. de Kameleon:
ICC'er: Helen Swakhoven
Directeur: Jos Coolen

o

a

a

a

Heeft een aanvraag gedaan bij Sien om verbinding te maken tussen de kernconcepten,
wetenschap & techniekonderwijs en cultuureducatie. Hiervoor is een SlENlab beschikbaar van €

15.000,-- waarmee een externe onderzoeker als deskundige wordt ingeschakeld (Astrid van den

Hurk van KPC-groep) die het project samen met de cultuurcoach en vakdocenten gaat

ontwikkelen en uitvoeren. De school heeft nu een format, waarin per kernconcept de drie
onderdelen in samenhang worden beschreven, voor de toekomst biedt dit een houvast voor
leerkrachten. Het project wordt over meerdere jaren uitgevoerd. ln 2O\6-2OL7 zijn door een

vakdocent Beeldend kernconcepten gekoppeld aan beeldende lessen, met gedetailleerde

lesbeschrijvingen.

Kindcentrum Aan de Bron heeft bij DOOR een aanvraag gedaan, die is gehonoreerd waardoor in

het schoolja ar 2OI6-2OL7 ook het muziekonderwijs op een hoger niveau wordt gezet.
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Basisschool't Dal/Markeent
ICC'er: lnge Mackus
Directeur: Yvonne Vaes

o Heeft deelgenomen aan het Ku+Cu menu,
o Heeft in het naschoolse aanbod blokken cultuureducatie opgenomen waarbij samen is gewerkt

met het Bibliocenter in het ontwikkelen van deze lessen. Het overgrote deel van de leerlingen

neemt deel aan de NarrG en kan hierdoor met diverse vormen van sport en cultuur
kennismaken.

¡ Daarnaast heeft basisschool Het Dal aan een SIEN-lab gewerkt om hiermee cultuureducatie
(muziek en drama) te verbinden met de nieuwe taalmethode "Taalverhaal.nu". De school wordt
hierin ondersteund door twee vakdocenten die vanuit SIEN zijn ingezet (voor muziek en drama),

en als externe onderzoeker dhr. J. Ruyven.

Thema's uit de taalmethode worden vertaald naar lessen aan de groepen, waarbij ook de

leerkracht een rol krijgt, en wordt gecoacht in het zelf geven van lessen. Verder zíjn er

tea m bijeen komsten geweest.

Brede School Moesel
ICC'ers: Roos Visser en Riny Laumen
Directeur: Jos Ramaekers

o Heeft deelgenomen aan het Ku+Cu menu.
o De ontwikkeling van het beleidsplan voor cultuureducatie is afgerond en wordt jaarlijks

bijgesteld.
¡ De beide icc'ers van school hebben samen met de cultuurcoach een doorgaande leerlijn

beeldend gemaakt bij de nieuwe taalmethode 'Staal'. Bij de thema's van elke groep is een aantal

lessen uitgewerkt dit jaar in de discipline beeldend 2D kloppend met de doorgaande leerlijn die

is opgesteld door TULE/SLO. Deze is door het team uitgevoerd, en geëvalueerd.

Montessor¡school Weert
ICC'ers: Cindy Tegels en Tiny Vaessen
Directeur: Ankie Ketelaars/Daniëlle Kanters

Bij de kosmische thema's die de Montessorischool hanteert zijn dit jaar excursies geregeld naar
plekken in de omgeving: zoals de Annamolen, grafheuvels of stadswandeling.

a

a

a

a

Jaarverslag schooljaar 201.6- 2017 cultuurcoach Weert

Kindcentrum Aan de Bron organiseert naschools aanbod waarin ook cultuureducatie zit. Dit is

een aanbod dat Rick met Bibliocenter samen ontwikkelt.

ln het project'de Sociale Mens' heeft de school samen met de KOALAschool die
vluchtelingenkinderen onderwijs geeft, het Regenboogproject gedaan. Hierbij kregen alle

kinderen in gemengde groepen creatieve lessen: dans, muziek, beeldend en toneel, telkens 3
lessen achter elkaar, op de KOALAschool.. De laatste les vond plaats op de Montessorischool,

De Montessorischool heeft verder nog de FCP subsidie aangevraagd voor het volgend
schooljaar, om muziek de komende 3 jaar in een doorgaande lijn te geven. Deze is helaas

afgewezen, maar een doorstart met DOOR-geld wordt overwogen.
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Jaarverslag schooljaar 2076- 2017 cultuurcoach Weert

OBS de Uitkijktoren
ICC'er: Helen Kessels

Directeur: André von Berg

De uitvoering van het scholingstraject vanuit het SIEN-lab is afgelopen jaar afgerond, en vanuit
de eigen behoefte van school zijn vakdocenten gevraagd om in co-creatie met leerkrachten
mee te denken en uit te voeren. ln twee projecten zijn docenten vanuit RICK betrokken geweest

bij het inhoudelijk voorbereiden en uitvoeren van de creatieve lessen. Zo is in de rekenweek een

verwerking door middel van bewegingstheater en film/beeldend verzorgd door een docent van

RICK in samenwerking met de school.

Odaschool:
ICC'er: Silvie Smeets
Directeur: Frank Simons

De school heeft haar eigen creamiddagen en maakt gebruik van dramadocente Tineke Prins. Er ís een

aanvraag gedaan bij het FCP voor muziekimpulsregeling die helaas is afgewezen.
De school voert een interne verandering door: coöperatief leren. Voor schooljaar 2OL7-20L8 wil de

school cultuureducatie beter laten aansluiten bij het onderwijsconcept, en gebruik maken van de CMK
middelen.

OBS Moienakker:
ICC'ers: Sabine Koopman en Wilvan Melick
Directeur: Jacques Franssen / Hadewych Peters

De school is dit schooljaar 'gestart met te werken volgens het Jeelo concept: samenhangende thema's
die om de twee jaar wisselen. ln dit kader is het project'Veilig in het verkeer'uitgevoerd.
Ook bij het afscheid van Jaques Franssen is in de feestweek een aantal workshops gegeven met
creatieve inhoud.
De schoolwil met andere Jeeloscholen (de Firtelen de Graswinkel) in de toekomst gaan samenwerken
in het voorbereiden van de cultuur-educatieve lessen bij de Jeelothema's.

Basisschool Leuken:
ICC'ers: lnge Polman en lnge Vanderhoven
Directeur: Bart Caris

De school heeft een druk jaar achter de rug want de nieuwe school is in gebruik genomen. De

cultuurgelden zijn voor dit jaar besteed aan de openingsactiviteiten..
Basisschool Leuken heeft een aanvraag gedaan voor de muziekimpulsregeling FCP die is gehonoreerd,

en die volgend jaar wordt uitgevoerd, in opvolging van de DOOR-regeling.

Bs. Laurentius en Bs. Joannes werken samen
ICC'er: llse Geelen en Paul Nijssen
Directeur: Jos Coolen
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Jaarverslag schooljaar 20L6- 20L7 cultuurcoach Weert

Beiden scholen hebben gekozen voor een cultureel aanbod bij de Kinderboekenweek. ln alle
groepen zijn bijverschillende boektitels creatieve lessen gegeven door docenten die vanuit
SIEN zijn ingezet, gecoördineerd door de cultuurcoach.

Bs. Franciscus
ICC'er: Els van de Mortel
Directeur: Ans Hermans

Heeft deelgenomen aan het Ku+Cu menu. De school heeft een Sien-lab om de ontwikkeling van de

cultuureducatie voor het verbreden van het onderwijs te begeleiden. De aanvraag voor FCP is

gehonoreerd, waarmee een doorgaande leerlijn muziek wordt ontwikkeld.

Bs. st. Jozef
ICC'ers: Marian Hurkmans en Maria Gubbels
Directeur: Jos Ramaekers

Heeft dit schooljaar het Ku+Cu menu uitgevoerd mu.v. groep 7-8 die het project 'Cultuur met je buur'
heeft gedaan. Samenwerking met Harmonie H. Hart heeft geleid tot de aanvraag voor subsidie bij FCP,

die is gehonoreerd.

Bs. de Duizendpoot
ICC'er: Jeannette Geraats
Directeur: Jan Teensma
De school werkt volgens de wereldoriëntatie methode 'Alles in één'. de Bij het project 'Bouwen' is voor
alle groepen een creatief onderdeel ontwikkeld, waarbij de omgeving van de school is betrokken: de

kerk die werd verbouwd, en een gastles door architect Geert-Jan Kwaspen.

Bs. de Graswinkel
ICC'er: Marly Lamerikx
Directeur: Vivian Berden
De Graswinkel heeft Jeelo als nieuw onderwijs concept ingevoerd, wil de cultuurlessen hieraan gaan

verbinden. Dit eerste jaar is er gestart met het project 'Leren voor later'. Voor alle groepen zijn hier
creatieve lessen aan gekoppeld die door vakdocenten op school zijn uitgevoerd, maar waarbij één les

door de eigen leerkracht moest worden uitgevoerd.

SBO het Palet: heeft eigen vakdocent muziek, tevens icc'er en uitvoerend docent. Er zijn meerdere
gesprekken geweest met de icc'er. De school zal komend jaar bij de CMK-regeling aansluiten.

Buitenschoolse opvang
Brede school Markeent en Kindcentrum Aan de Bron bieden een aantal naschoolse activiteiten aan. ln
de voorbereidingsfase is door alle samenwerkenden (Onderwijs, Opvang Humanitas, sport PuntWelzijn,
PSW, cultuurcoach en Bibliocenter) nagedacht over de wijze waarop dit het beste kan worden opgezet.
ln het aanbod zit structureel een onderdeel cultuureducatie naast sport en andere activiteiten.

Ook worden er losse activiteiten ingekocht door de verschillende bso-locaties zoals dans- en muziek
workshops.

7



Jaarverslag schooljaar 20L6- 201-7 cultuurcoach Weert

ln samenwerking met het Bibliocenter en natuureducatief centrum is een start gemaakt met het

ontwikkelen van 'themakisten'voor de bso. Hierbij is ook samenwerking geweest met het ROC in Venlo,

waar de opleiding voor pedagogisch medewerkers en klassenassistenten over de vormgeving en inhoud

van de leskisten heeft nagedacht. Ook kinderopvang lkOok heeft meegedacht in de ontwikkeling.

Bovenschools

o 4 |CC-netwerkbijeenkomsten voor Meerderweert georganiseerd door SIEN, in samenwerking

met de cultuurcoach
o ontwikkeling Ku en Cu menu
o Werving voor een muziekvoorstelling door Voor de Wind, uitvoering in november 2OI7

waarvoor 3 x I2O kinderen geplaatst konden worden; helaas ook een aantal niet
¡ Organisatie van de studiedag voor schoolbestuur Eduquaat
¡ Onderdeel 'creatief in de studiedag van schoolbestuur Meerderweert
o Training gesprekstechnieken (3 dagdelen) en training 21" eeuwse vaardigheden (3 dagen)

Training werken met De Cultuurloper (3 dagdelen)
o lnformatie bijeenkomsten van De Werkplaats (Roermond), CMK (Tilburg, Gemert en Roermond)

Overleg
o Evaluatie in de afrondingsfase CMK door SIEN, met als doel de kwaliteit van cultuureducatie te

verbeteren: Verder heeft SIEN de ICC cursus voor Meerderweert verzorgd, gevolgd door een

aa nta I netwerkbijeenkomsten va n icc'ers van Meerderweert
o lnterne Cultuur Coördinatoren. Naast de individuele gesprekken komen alle icc'ers jaarlijks bij

elkaar om te evalueren en vooruit te kijken naar het komend jaar. Belangrijke ervaringen

worden gedeeld, informatie verstrekt over ontw¡kkelingen in cultuureducatie. Dit overleg wordt
geïnitieerd door de cultuurcoach aan het einde van het schooljaar

r Met partners uit de omgeving zoals Puntwelz¡jn, dorpsraad, Schutterij, Molenstichting,

stadsgidsen enz.
o Met directie en icc'er van elke school is overlegd over de CMK regeling en de vraag of de school

hieraan wil meedoen, en zo ja: op welke termijn
o De regeling DOOR! die in Limburg van start gaat, wordt vanuit de Marktplaats Ku+Cu en Rick

intensief bij scholen onder de aandacht gebracht: bij de cultuurcoach kan de school terecht voor

informatie, de aanvraag wordt in samenspraak met de cultuurcoach geschreven en voor de

uitvoering worden deskundige vakdocenten en verenigingen aangetrokken. Contact met

Hanneke Suilen van DOOR! vindt regelmatig plaats

o Culturele ondernemers die in het Ku+Cu-menu participeren, zijn met elkaar in gesprek in het

OCO (Overleg Culturele Ondernemers). Hierin zitten naast RICK ook het Bibliocenter,
Erfgoedcluster en Munttheater. Doel is om te zoeken naar gezamenlijke kansen om voor scholen

van betekenis te kunnen zijn.
o ln het OT overleg (Onderwijs Team) vindt uitwisseling van ideeën en ervaringen plaats binnen de

Marktplaats Ku+Cu en Rick, over de Gemeentes Weert, Nederweert, Heeze-Leende en

Cranendonck, en Asten en Someren

Toekomstplannen

DOEN, waarin CMK wordt uitgevoerd, gaat op een flink aantal scholen van start in schooljaar 1"7-18. Het

bewustzijn van de waarde van cultuureducatie als middel én als doel zal in de toekomst verder worden

voortgezet, mede door de verlenging van de CMK-regeling deeltwee. Cultuureducatie heeft de
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afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt van vooral aanbod gericht naar steeds meer vraag

gestuurde activiteíten. Er is veel gerealiseerd, maar voor de toekomst moeten we werken aan door-
ontwikkelen, verdiepen en borgen. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat de vragen van scholen zeer

divers zijn (van verbindingen met de wijk, tot verdieping muzieklessen, verankeren in het curriculum in

een doorgaande lijn, tot verbindingen met thematisch werken in heterogene groepen).

Dit vraagt van culturele instellingen een andere houding ten aanzien van het onderwijs, waaraan de

komende jaren zal worden gewerkt.

Zoals het er nu uit ziet, zullen 7 of 8 scholen in Weert komend jaar al starten met het CMK-traject.
Daarnaast blijven de andere scholen maatwerkvragen, op projectbasis en zullen in de loop van de

komende vier jaar aansluiten bij het CMK-traject.

Met de komst van een aantal lntegrale Kind Centra (lKC's) in Weert (Leuken en Laar) speelt aansluiting
van cultuureducatie ook een rol van het buitenschoolse aanbod. Hier zal de komende tijd ook vanuit

CMK aandacht voor moeten zijn.

Een lang gekoesterde wens om erfgoededucatie een structurele plek in het curriculum te geven, zal

binnenkort in vervulling gaan. ln samenwerking met Erfgoed Gelderland wordt de website 'Reizen in de

Tijd' uitgebreid met de regio Midden-Limburg. Een inventarisatie van erfgoedplekken en door hun

ontwikkelde educatieve projecten waarbij scholen kunnen aansluiten, en gebruik kunnen maken van

deze bron van informatie. Bezoeklessen, aanbod van kunst en cultuurinstellingen rondom erfgoed
worden in deze methode aangeboden met als rode draad twee lijnen: 'wie ben ik', en 'wie wat
bewaart'. Hieraan gekoppeld zitten ook de tien tijdvakken zodat het in het onderwijs is in te passen.

lnitiatiel ontwikkeling en uitvoering door RICK i.s.m. erfgoedaanbieders in de regio.

Hierin past de belangstelling voor Philips van Horne, die in 1568 is onthoofd, 450 jaar geleden. Een

gezamenlijk project door de culturele partners binnen Ku+Cu is hiervan het gevolg, een project dat

structureel zal worden opgenomen in de website van Reizen in de Tijd. ln samenwerking met Wieërt
Amezieërtj en Truus Manders-Scheres (Edumare) zijn de Ku+Cu partners aan de slag met het

ontwikkelen van een aanbod voor de scholen dat aansluit bij dit bijzondere jaar.

De regeling ter verbetering van het muziekonderwijs heet in Limburg DOOR!. Deze regeling gaat in het

nieuwe schooljaar nogmaals van start en richt zich op het muziekonderwijs in een doorlopende leerlijn

door de hele school. Hierop aansluitend kunnen scholen gebruik maken van de lmpulsregeling
Muziekonderwijs, vanuit het FCP. Omdat deze regeling haar laatste jaar ingaat, wordt aan scholen die

nog twijfelen geadviseerd om komend jaar deze kans aan te grijpen om hun muziekonderwijs op een

hoger niveau te brengen.
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