
Goede praktijken van Multimove 
voor kinderen


7 inspirerende en praktische fiches

Inleiding



 7 organisatiemodellen 
Multimove betekent plezier, gevarieerd bewegen, ontspanning, een brede motorische vorming … 
voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Dit kan in een sportclub, in een aanbod van een stad of gemeente, in 
een kinderopvang of via een samenwerkingsverband.

Op basis van de ervaringen en realisaties tijdens de eerste 2 proefjaren werden 7 goede voorbeel-
den of organisatiemodellen geselecteerd. Dit zijn praktijkverhalen die met overtuiging laten zien dat 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties een meerwaarde kunnen betekenen en 
waaruit blijkt dat een bepaalde aanpak succesvol is in de beschreven context. Ze zijn inspirerend, 
soms innovatief, en illustreren hoe Multimove kan leiden tot meer en gevarieerd bewegen bij alle 
kinderen van 3 tot 8 jaar.

Aan de hand van deze diverse praktijkvoorbeelden willen we (potentiële) aanbieders laten ontdekken 
hoe je concreet aan de slag kan gaan, met welke aandachtspunten je best rekening houdt en welke 
valkuilen je best vermijdt. 

De 7 goede voorbeelden vind je terug op de volgende 7 fiches. Ze geven inspiratie over de mogelijke 
invulling van Multimove in jouw organisatie. Deze fiches hebben niet de ambitie om alle mogelijke 
samenwerkingsverbanden te beschrijven maar geven wel enkele stimulerende opties.

 Opbouw van de fiches 
De fiches zijn opgebouwd volgens een vast stramien. Elk voorbeeld start met een situatieschets, 
m.a.w. vanuit welke achtergrond de samenwerking werd opgestart. Daaropvolgend wordt beschreven 
waar, wanneer en voor wie het Multimove-aanbod plaatsvindt en welke lesgever(s) hiervoor wordt 
ingezet. Een stappenplan beschrijft hoe de organisatie de praktische implementatie stapsgewijs aan-
pakt en de taakverdeling geeft een duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden en taken van 
elke partner. Uit de kritische succesfactoren en valkuilen geven we de nodige aandachtspunten mee. 
Als laatste wordt een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot Multimove gegeven 
en geven de organisaties hun toekomstplannen weer.

 In de praktijk 
Via deze fiches willen we (toekomstige) Multimove-aanbieders de nodige inspiratie bieden om Mul-
timove binnen de eigen context aan te pakken. Selecteer die situaties en aandachtspunten die het 
meest van toepassing zijn in jouw context.



We geven graag nog enkele kleine algemene tips mee:

Inschrijvingsgeld1.  
Multimove legt geen standaardtarieven op. De prijs voor een Multimoveles kan zelf bepaald 
worden door de inrichtende organisatie. Heb echter wel aandacht voor het laagdrempelig karak-
ter van Multimove en hanteer een democratisch prijsbeleid. Leg een prijs vast die binnen jouw 
sportclubcultuur en/of gemeente aanvaardbaar is, die in de lijn ligt van andere initiatieven in de 
buurt, maar die ook een haalbaar en kostendekkend organisatiemodel mogelijk maakt. 
 

Geef op elke communicatiedrager duidelijk de prijs van een (half)jaarlijkse activiteit, van een 
beurtenkaart en/of een lessenreeks weer. Indien van toepassing, vermeld je hier ook of er een 
korting is voor een tweede gezinslid of eventuele kortingssystemen voor kansengroepen. 

Verzekering2.  
Multimove voorziet geen verzekering voor de kinderen die ingeschreven zijn en de Multimove- 
lessen volgen. De verzekering van de kinderen verloopt via de federatie waarbij jouw club is 
aangesloten of kan bij gemeenten verlopen via de ISB-sportverzekering. Sportclubs moeten 
deze kinderen dus ook als leden doorgeven aan de sportfederatie waar je als sportclub lid van bent.

Wees kritisch voor jezelf3. 
Zijn de kinderen en de ouders tevreden over het aanbod?•	
Is de lesgever bekwaam en gemotiveerd?•	
Voldoet het initiatief aan je eisen?•	
Ben je zelf tevreden over het resultaat van je inspanningen?•	

Stel jezelf die vragen regelmatig en laat de mogelijkheid voor feedback door ouders.

Volgende 7 organisatiemodellen komen aan bod in de fiches:

Participatie van obese kinderen in een samenwerking tussen CLB & G.S.F. HOPSAKEE 
Sportdienst in samenwerking met scholen
Samenwerking TTC Schulen en Dasfun
Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen sportdienst en 
sociale partners
Sportdienst in samenwerking met 4 sportclubs
Sportdienst in samenwerking met kinderopvang
De opstart van een nieuwe vzw












Participatie van obese kinderen
in een samenwerking tussen
CLB & G.S.F. HOPSAKEE

 

 

Aalst





 De achtergrond 

Het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB) van Aalst stelt vast dat de problematiek van overge-
wicht/obesitas bijna 20% van de jonge kinderen treft. Een andere belangrijke vaststelling is dat de 
Body Mass Index (BMI) die het kind op 6-jarige leeftijd heeft, een voorspellende waarde heeft voor 
het overgewicht op latere leeftijd.

Het is algemeen geweten dat beweging -naast gezonde voeding- essentieel is om de hoeveelheid vet-
vrije massa te behouden of te vermeerderen en zo het rustmetabolisme niet te laten dalen. Toch is het 
voor kinderen met overgewicht/obesitas moeilijk de stap naar regelmatige beweging te zetten.

Vaak volgen kinderen met overgewicht/obesitas dit traject:
Ze hinken achterop in de lessen bewegingsopvoeding, doen het minder graag, worden wat buitengesloten •	
of uitgelachen, trekken zich wat terug, verliezen geloof in hun kunnen, krijgen minder kansen om motorisch 
vaardiger te worden, doen het nog minder graag, trekken zich nog meer terug, …
Ze ontwikkelen een laag zelfbeeld en worden minder sociaalvaardig.•	
Later in het secundair onderwijs vinden ze dan allerlei redenen om af te haken in de les Lichamelijke Op-•	
voeding …

Bovendien legt het reguliere sportaanbod in de vrije tijd snel de nadruk op competitie en ligt de lat er 
hoog. Motorisch minder vaardige kinderen worden er nog minder makkelijk in de groep opgenomen. 
Zo ontwikkelt er zich een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Met als gevolg dat ze nog 
steeds weinig bewegen en op die manier hun overgewicht bestendigen of laten toenemen.

Op basis van bovenstaande vaststellingen wou het CLB van Aalst een bewegingsaanbod voor (risico-)-
obese kinderen organiseren. De bedoeling was om de hindernis van ‘niet goed kunnen‘ of ‘uiterlijk’ 
weg te nemen. Het Multimoveconcept bracht een variatie van activiteiten met aangepaste moeilijk-
heidsgraad en basisbewegingsvaardigheden. De kinderen kregen er de kans om succeservaringen op 
te doen.

Vanuit deze ervaring kunnen kinderen -aangemoedigd door de begeleiders- onder elkaar een sport-
partner vinden en samen de stap zetten naar omnisportactiviteiten en zo doorgroeien naar recrea-
tieve sportbeoefening.

Het CLB is samen met enkele partners op zoek gegaan naar de ideale organisatie/vereniging om een 
aangepast aanbod in de praktijk te kunnen realiseren.



 Waar en wanneer 

Het Multimove-aanbod vindt plaats op woensdag- 
namiddag tussen 14.00u en 15.00u in het VTI in Aalst.

        De lesgevers 

Het aanduiden van een vaste lesgever is heel belangrijk. 
Enerzijds om de continuïteit van de lessen te verzekeren. 
Anderzijds om een vertrouwensband tussen de kinderen en 
de lesgever maar ook tussen de kinderen onderling te cre-
eren. 

Gezien de specificiteit van de doelgroep (obese kinderen) 
is het belangrijk dat de lesgever de lessen leuk maakt en de 
kinderen voldoende positieve feedback geeft. Het gaat hier 
vooral over feedback rond inzet en vordering en veel minder 
over feedback rond resultaat of prestatie. De belangrijkste 
doelstelling is immers het welbevinden en de onderlinge 
verbondenheid.

De lessen werden gegeven door een leerkracht die verbon-
den is aan de club G.S.F. AALST HOPSAKEE. De lesgever 
beschikt naast het attest van de opleiding Multimovebege-
leider ook over een diploma Lichamelijke Opvoeding.



 De aanpak 

Het CLB verzamelde in eerste instantie enkele partners:
een projectverantwoordelijke van Multimove;•	
een medewerker van Multimoveclub te Aalst (Eendracht Aalst - Sportkompas);•	
een vertegenwoordiger van de stad Aalst;•	
vertegenwoordigers van het CLB die verbonden zijn aan het GO!.•	

 

Op basis van enkele overlegmomenten werden de doelstellingen vastgelegd. 

Na het bepalen van de doelstellingen was het belangrijk een partner te vinden die het Multimove- 
aanbod in de praktijk kon organiseren. Dit aanbod binnen Eendracht Aalst voorzien was geen 
haalbare optie voor de toekomst. Eendracht Aalst heeft enkel sportspecifieke doorstroommoge-
lijkheden en het CLB wil in de eerste plaats een aanbieder die de nadruk op recreatieve sportmo-
gelijkheden legt. Op die manier kwam de projectgroep al snel bij de Gezinssportfederatie (GSF) 
terecht. Zij beschikken over een heel breed en gevarieerd aanbod. Kinderen kunnen binnen de GSF 
doorstromen naar laagdrempelige initiatieven zoals bijvoorbeeld lopen, zwemmen, fietsen en dit op 
recreatieve basis. 

In de volgende fase werd de Gezinssportfederatie betrokken en werd een club in de buurt gecon-
tacteerd. Na overleg met de clubverantwoordelijke bevestigde de club G.S.F. AALST HOPSAKEE 
z’n deelname. Zo ontstond er een rechtstreekse samenwerking tussen het CLB van Aalst en de club 
G.S.F. AALST HOPSAKEE. 
 

Beide organisaties zijn nadien nog enkele keren samengekomen om praktische afspraken te maken. 

De lesgever, de locatie en het tijdstip werden bepaald door G.S.F. AALST HOPSAKEE. Het deel-
namegeld werd in overleg vastgelegd. Hierbij werd rekening gehouden met de subsidie.

De CLB’s in Aalst legden vast hoe de selectie van de leerlingen diende te gebeuren en op welke 
manier de ouders en leerlingen over het project dienden geïnformeerd te worden. 

De CLB’s selecteerden leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar van wie de BMI-curve 
een ongewoon plotse stijging kent. In eerste instantie waren dit enkel leerlingen van de scholen van 
het grondgebied Aalst.

Een Multimovefoldertje werd opgesteld en een infoavond voor de ouders werd georganiseerd.



















 De taakverdeling 

G.S.F. AALST HOPSAKEE zorgt voor de praktische 
organisatie en houdt hierbij rekening met de specificiteit 
van de doelgroep. 
Deze praktische organistatie houdt in: 

het ter beschikking stellen van een lesgever;•	
het ondersteunen en vergoeden van een lesgever;•	
het bijhouden van de inschrijvingen en aanwe-•	
zigheden;
het ter beschikking stellen van de accommodatie;•	
het opstellen van het uurrooster en planning.•	

Het CLB Aalst staat in voor: 
het coördineren en lanceren van de samenwerking; •	
het maken van afspraken met de partners, het vast-•	
leggen van overlegmomenten, het evalueren …;
het selecteren en toeleiden van de kinderen in de •	
regio Aalst bij wie de BMI-curve een ongewoon 
plotse stijging kent;
het contacteren van de ouders voor een nadere •	
toelichting en hen informeren over het aanbod. 

 Voor wie 

De doelgroep zijn kinderen tussen 6 en 8 jaar waarbij 
de BMI-curve een ongewoon plotse stijging kent.



 De valkuilen 

Het vinden van een geschikte club/organisatie om het aanbod in te praktijk •	
te realiseren is niet evident. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet 
gehouden worden. Zoals bijvoorbeeld de competentie van de lesgever, de 
visie van de club/organisatie, …
De uitwerking in de praktijk is van cruciaal belang om de doelgroep aan te •	
zetten tot bewegen. 

 De succesfactoren 

Een geschikte en gemotiveerde partner vinden met wie je de praktische •	
organisatie kan opzetten.
Een bekwame en enthousiaste lesgever aanduiden die de activiteiten vari-•	
eert naargelang het niveau van de kinderen.
Verschillende partners in de voorbereiding betrekken om zo een breed •	
draagvlak te creëren.

Een voordeel van de samenwerking met G.S.F. AALST HOPSAKEE is dat hun sportaanbod 
van nature minder gericht is op competitie maar meer recreatief is. In dat opzicht sluit de 
werking van GSF aan bij de idee dat deze kinderen ook na dit aanbod nog de kans moeten 
krijgen om te sporten. De samenwerking beoogt graag levenslang sporten en doorstroming 
naar een andere vorm van sportbeoefening. Gezien de eigenheid van obese kinderen lijkt de 
keuze voor een recreatieve sport (bv. omnisport) een ideale optie.



G.S.F. AALST HOPSAKEE is verantwoordelijk voor de 
praktische organisatie van het aanbod. Zij zorgen voor de 
inschrijvingen en betalingen tijdens de eerste lessen. Zij be-
talen de huur, verzekeren de kinderen via de Gezinssportfe-
deratie en betalen de lesgever.

Inkomsten
Het deelnamegeld is: 

1,80 euro (lid van de Bond)•	
2,50 euro (indien geen lid van de Bond)•	

Extra tussenkomsten zijn mogelijk via de mutualiteiten en 
het gebruik van de UiTPAS.

Uitgaven
Lesgever: 20 euro per les•	
Huur zaal: 10 euro per les•	
Verzekering kinderen: 7 euro per kind voor een •	
volledige lessenreeks

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

De huidige lesgever heeft omwille van een persoonlijke carrièrewending afgehaakt. 
Het CLB wil absoluut verder met het Multimove-aanbod en gaat op zoek naar een nieuwe lesgever. 
Het is mogelijk dat er voor het volgend seizoen een nieuwe samenwerking aangegaan wordt.  



Sportdienst in samenwerking 
met scholen

 

Genk





 De achtergrond 

6 op 10 Genkse kinderen kampen met overgewicht. Daar-
naast is een groot deel van hen van een andere origine. Deze 
kinderen krijgen vaak minder de kans om deel te nemen aan 
een beweegaanbod.

Via Multimove wil de stad Genk zoveel mogelijk kinderen 
bereiken die

(nog) niet aan sport doen en/of onvoldoende •	
bewegen;
(nog) niet in een sportclub zitten;•	
niet de mogelijkheid hebben om aan sport te doen •	
(omwille van financiële, culturele en praktische 
redenen).

Men wil zoveel mogelijk drempels wegwerken en werk ma-
ken van aandachtspunten zoals toegankelijkheid, kostprijs, 
tijdstip, vertrouwde omgeving en begeleiding.



 Waar en wanneer 

In 5 Genkse scholen vinden de Multimovelessen 
plaats meteen na de schooluren. Na schooltijd krijgen 
de deelnemende kinderen een 10-tal minuten pauze 
waarna ze starten met de Multimoveles in de turnzaal, 
op de speelplaats of het grasveld van de school.

        De lesgevers 

In iedere school is wekelijks een vaste lesgever met een 
diploma Lichamelijke Opvoeding aanwezig. Meestal is dit 
een leerkracht LO van de betreffende school. Daarnaast is 
er bij groepen van meer dan 15 kinderen ook steeds een 
ondersteunende begeleider. Dit kan een trainer uit een voet-
balclub, een opvangmoeder uit de buitenschoolse kinderop-
vang of een kleuterjuf zijn. 

Leerkrachten van de school die als Multimovebegeleider in-
gezet worden bieden een meerwaarde. Enerzijds kunnen zij 
alle kinderen en hun ouders informeren en stimuleren om 
deel te nemen aan Multimove. Zij kunnen dit bijvoorbeeld 
doen via rechtstreeks contact met de ouders, via brief, fly-
ers en affiches. Anderzijds is het voor de kinderen fijn om 
terecht te komen bij een lesgever/begeleider die ze al ken-
nen. De begeleiders op hun beurt kennen de kinderen en hun 
achtergrond waardoor ze makkelijker meteen op een juiste 
manier op het kind kunnen inspelen.



 De aanpak 

Toelichten van het Multimoveconcept aan de kinderopvang en de 
directies van de scholen tijdens een bestaand overlegmoment.

Toelichten van het Multimoveconcept tijdens een overlegmoment 
met de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van alle Genkse 
scholen.

Alle scholen per brief inlichten en peilen naar hun interesse voor 
medewerking.

Oproep naar de  lesgevers organiseren en zorgen voor een brede 
bekendmaking naar de leerkrachten van de scholen, sportclubs, 
lesgeversbestand, afgestudeerden Lichamelijke Opvoeding, …

Een bezoek aan de geïnteresseerde scholen brengen en toelich-
ting geven aan de Multimovecoördinator van de school, kinder-
opvang en alle betrokkenen van de school.

Opleiden van kandidaat-lesgevers. Dit is een mix van leerkrach-
ten Lichamelijke Opvoeding, sportpromotoren, Multimovecoör-
dinator van de scholen, opvangmoeders kinderopvang en andere 
vrijwilligers.

De promotie naar kinderen en ouders via de scholen verzorgen.

















 De taakverdeling 

Elke betrokken partner neemt een aantal taken op zich. Vooral de voorbereiding en de opstart vraagt 
heel wat werk van de sportdienst. Vanaf het moment dat Multimove van start gegaan is, volgt de 
sportdienst het project verder op en nemen de andere partners meer taken op zich.

De sportdienst staat in voor:
de opstart en coördinatie van Multimove;•	
het aanduiden  en vergoeden van de lesgevers;•	
het samenbrengen van alle actoren in overleg- en evaluatiemomenten;•	
het organiseren van een overlegmoment tussen lesgevers zodat ze tips en ervaringen kunnen uitwisselen.•	

De scholen maken werk van: 
de praktische uitvoering;•	
de inschrijvingen;•	
het ter beschikking stellen van de turnzaal.•	

De kinderopvang zorgt voor:
het bijhouden van de aanwezigheden;•	
de inschrijvingen;•	
het factureren aan ouders;•	
medewerking via de begeleiders van de opvang. Zij ondersteunen de lesgever.•	   

 Voor wie 

Wekelijks nemen 219 Genkse kinderen deel aan Multimove. Deze deelnemers zijn een goede representatie 
van de inwoners van stad Genk. Er worden namelijk zeer veel kinderen van een andere origine bereikt. 

In een school met een hoog percentage allochtone kinderen werd een infomoment voor ouders 
met de hulp van een tolk georganiseerd. Het gebeurde in combinatie met een toelichting over het 
oudercontact. 

Multimove-activiteiten die meteen na de schooluren en in de schoolaccommodaties plaatsvinden, 
bieden de kans om kinderen te bereiken die normaal niet sporten. 



 De valkuilen 
Niet in elke school vind je gemotiveerde leerkrachten (LO) om de Multimovelessen na •	
de schooluren te begeleiden. In vele gevallen val je steeds terug op dezelfde enthousiaste 
leerkrachten.
De vrijwilligersvergoeding is beperkt. Een lesgever overschrijdt de limiet van de vrijwil-•	
ligersvergoeding (€ 1.308,38 op jaarbasis, situatie 2014) indien hij/zij >3x/week les-
geeft.
Het is niet evident om een lesgever te vinden die meteen na de schooluren beschikbaar is.•	
Kinderen van een Genkse school die momenteel geen Multimove aanbiedt, kunnen Multi-•	
move niet ergens anders volgen. Om dit te voorkomen zullen vanaf september 2014 naast 
het stedelijk aanbod in de scholen ook enkele sportclubs Multimove aanbieden.
Door de wisselende posten van de begeleiders van de opvang zijn er vaak andere ondersteu-•	
nende begeleiders aanwezig. Dit maakt het moeilijker om hen op te leiden zodat ze op termijn 
ook zelf voor beweegmomenten in de opvang kunnen zorgen. Daarom is het nuttig om één of 
twee vaste begeleiders als hulplesgever te voorzien.
De stad Genk vergoedt de lesgevers en coördineert het project. Het zijn echter de scholen •	
en kinderopvang die het inschrijvingsgeld van de deelnemers ontvangen. Deze financiële 
situatie is op termijn onhoudbaar voor de stad. Er wordt naar een duurzame oplossing 
gezocht.

 De succesfactoren 
Door een naschools aanbod in de scholen te voorzien

bereik je kinderen die minder kansen hebben om te sporten.•	
bereik je veel kinderen.•	
kan de leerkracht de kinderen en hun ouders aanmoedigen om deel te nemen.•	
creëer je een lage belasting voor de sportdienst zodra het aanbod opgestart is. •	

De kinderopvang verzorgt de administratie zoals inschrijvingen, aanwezigheden opnemen en 
factureren aan de ouders. Dankzij de ondersteuning van de begeleiders van de opvang tijdens 
de lessen kunnen de lesgevers zich meer op het inhoudelijke aspect van de les focussen.



 Het financiële plaatje

Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven die verbon-
den zijn aan het Multimoveproject in de stad Genk.

De deelnameprijs is:
voor scholen met kinderopvang: € 1,48/les  •	
(0,74 per begonnen half uur =tarief kinderopvang)
voor scholen zonder kinderopvang: € 1/les•	

De deelnamegelden gaan naar de kinderopvang of school.

De uitgaven voor de stad Genk zijn:
vergoeding 7 begeleiders (€ 15 x 12u; 30 weken) € 2.650•	
stickers, stempels     •	 € € 500 
slotevenement     •	 € € 250

       € 3.400

 

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

De stad Genk blijft inzetten op een brede motorische basisvorming voor jonge kinderen. De stad wil 
vooral kinderen bereiken die minder kansen hebben om te bewegen en sporten maar ook kinderen 
die onvoldoende bewegen. Een samenwerking met de scholen en kinderopvang speelt dan ook een 
cruciale rol.

De stad wil meer scholen warm maken voor Multimove en zo het aantal scholen die Multimove aan-
bieden uitbreiden. Om dit te realiseren zijn ze echter voor een deel afhankelijk van de bereidheid en 
medewerking van de leerkrachten van de school.

Een bijkomend aanbod wordt op een centrale plaats voorzien zodat kinderen uit een school zonder 
Multimove ook kunnen Multimoven. Dit is een taak die ondermeer door enkele sportclubs opgenomen 
kan worden.



Samenwerking  
TTC Schulen & Dasfun 

 

Herk-de-Stad 





 De achtergrond 

De tafeltennisclub TTC Schulen zag met het Multimoveproject een 
mooie kans om jonge spelers warm te maken voor sport in het alge-
meen zonder daarom specifiek met tafeltennis bezig te zijn. Aange-
zien de turnkring Dasfun in Herk-de-Stad reeds jaren kleuterturnen 
geeft en dus ervaring met de doelgroep opgebouwd heeft, ontstond al 
snel het idee om dit project samen aan te pakken. 

Dasfun geeft al jaren kleuterturnen in de stedelijke sporthal waar 
zeer veel materiaal ter beschikking is. De ervaring en expertise van 
Dasfun rond een breed en gevarieerd bewegingsaanbod (vertrek-
kende van het ‘altijd alles - principe’ van de bewegingsschool) werd 
aangevuld met de ervaring en expertise van de tafeltennisclub rond 
objectcontrole (werpen-vangen, rollen, trappen, slaan, …). Op die 
manier ontstond er een mooie en doelgerichte wisselwerking tussen 
de 2 clubs waardoor het Multimoveconcept op een kwaliteitsvolle 
manier geïmplementeerd kon worden.



 Waar en wanneer 

De Multimovelessen vinden plaats op zaterdag van 
13.00u tot 14.00u en van 14.00u tot 15.00u in de 
sporthal Herkules in Herk-de-Stad.

De lessen starten de 2de week van september en ein-
digen de laatste zaterdag van mei. Tijdens de vakan-
ties is er geen les. 

De sporthal biedt ruime mogelijkheden en uitgebreide 
faciliteiten. TTC Schulen kocht extra materiaal aan 
op maat van de doelgroep waardoor er een optimaal 
aanbod beschikbaar is.

        De lesgevers 

Elke week zijn er lesgevers van beide clubs aanwezig. Er 
wordt gestreefd om 3 lesgevers per Multimove-uur ter be-
schikking te stellen. Er zijn wekelijks 2 vaste lesgevers aan-
wezig die verbonden zijn aan de club Dasfun. 

De vaste lesgevers krijgen extra ondersteuning van een 3e 
lesgever die door TTC Schulen wordt afgevaardigd. TTC 
Schulen werkt hiervoor met een beurtrolsysteem waarin 6 
lesgevers meedraaien. De 3 lesgevers vullen elkaar goed 
aan waardoor ze de kinderen voldoende kansen tot ontwik-
kelen bieden.



 De aanpak 

Overleg tussen beide clubs om de visie en verwachtingen op elkaar af te stemmen. 1. 
Er werden concrete afspraken gemaakt rond de praktische uitvoering en organi-1. 
satie van de samenwerking.

1. 
Zoeken, aanstellen en motiveren van geschikte en competente lesgevers. 2. 

De lesgevers stimuleren om de opleiding Multimovebegeleider te volgen. 3. 
De inschrijvingen voor de opleiding in orde brengen.4. 
 5. 

Promotie rond het nieuwe aanbod maken. 6. 
Via het gemeentelijk informatieblad en een uitgebreide folder werd Multimove 7. 
tijdens het begin van het nieuwe schooljaar in de scholen in de kijker geplaatst. 
De websites van beide clubs en van Multimove zijn extra kanalen om potentiële 
deelnemers te bereiken.

8. 
Inschrijvingen laten verlopen via één club, namelijk Dasfun.9. 
 10. 
Aansluiten van de deelnemende kinderen bij de club en de federatie waarbij de 
club is aangesloten. 30 kinderen werden via TTC Schulen aangesloten bij de 
VTTL (9 euro per kind). De overige 70 kinderen werden via Dasfun aangesloten 
bij de Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw. De verdeling van leden per club 
is belangrijk in functie van het verkrijgen van de werkingssubsidies van de stad 
maar ook in functie van het verzekeren van de kinderen via de federatie.















 De taakverdeling 

Dasfun staat in voor:
promotie voeren; •	
opvolgen van inschrijvingen van deelnemende •	
kinderen en ontvangen van inschrijvingsgeld;
voorzien van lesgevers;•	
huur accommodatie (50%).•	

TTC Schulen doet deze taken:
algemene coördinatie;•	
lesgevers voorzien;•	
huur accommodatie (50%);•	
vergoeden van lesgevers.•	

 Voor wie 

Deze sportclubs richten zich naar de leeftijdsgroep 
3- tot en met 8-jarigen. Alle kinderen binnen die 
leeftijdscategorie zijn welkom. 

Er namen wekelijks ruim 100 kinderen deel. Zij wa-
ren verspreid over 2 x één uurtje Multimove.



 De valkuilen 

Het is belangrijk dat er tussen twee verenigingen vooraf goede afspraken worden •	
gemaakt. Vooraf duidelijke afspraken maken voorkomt latere discussies. Het creëert 
ook een vertrouwensband tussen de partners. Dit soort vertrouwen is cruciaal voor 
het vlotte verloop van het aanbod.  

Het aanbod wordt georganiseerd op de plaats waar Dasfun z’n reguliere aanbod geeft. •	
Er werd bewust gekozen om het aanbod op één plaats te voorzien omdat het anders 
te verwarrend wordt voor de deelnemers. Bovendien beschikt de tafeltennisclub over 
veel minder geschikt materiaal en minder ruimte. Met als gevolg dat de Multimove- 
deelnemers geen of weinig voeling met de tafeltennisclub hebben. Ze kennen de club 
niet en komen niet in aanraking met de clubcultuur. Om de leden te behouden en te 
laten doorstromen is het van essentieel belang dat ze zich thuis voelen in de sportclub. 
Want als een lid zich kan identificeren met de club en zich er thuis voelt, dan zal hij/
zij blijven komen.

 De succesfactoren 

Stel een duidelijke taakverdeling op tussen de partners. Dat zorgt voor een meer-•	
waarde in de praktische organisatie. 

Leg financiële afspraken vast op papier.  •	

Organiseer de inschrijvingen door één partner. Op die manier is het duidelijk waar •	
de deelnemers zich kunnen inschrijven en wie het aanspreekpunt is. 

Organiseer het aanbod op één plaats.•	



De huurprijs werd door beide partners gedragen. Dit kwam 
neer op 80 euro wat overeenkomt met 50% elk.

Alle lesgevers werden vergoed via TTC Schulen die in de proef-
fase van het Multimoveproject nog een subsidie (1000 euro) 
ontving.

Het lidgeld werd aan een zeer democratische prijs gehouden. 
De lessenreeks kost 50 euro per kind per seizoen. De organi-
satie die verantwoordelijk was voor de inschrijvingen, ontving 
ook alle lidgelden. Laagdrempelig lidgeld biedt een belangrijke 
stimulans voor deelname.

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

De samenwerking tussen Dasfun en TTC SChulen blijft ook in het sportseizoen 2014 - 2015 verder 
bestaan. De samenwerking zal zich -op basis van de ervaring die er gedurende het voorbije seizoen 
opgedaan is- verder focussen op een duurzaam aanbod.

De subsidie die TTC Schulen tijdens de proeffase van Multimove ontving valt weg. TTC Schulen is 
aangesloten bij de Vlaamse Tafeltennisliga vzw. Via de VTTL vzw kan TTC Schulen aanspraak ma-
ken op financiële middelen om één lesgever gedurende 30 weken te vergoeden via Vlabus.

Dasfun organiseert tijdens de herfst-, krokus- en zomervakantie een kleutersportkamp. In de toe-
komst kan dit uitgebreid worden naar een Multimovekamp.



Participatie van kinderen uit 
kwetsbare gezinnen in een samenwerking 
tussen de sportdienst en sociale partners

 

Houthalen-Helchteren





 De achtergrond 

De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaan-
bod op maat aan te bieden aan alle doelgroepen van haar 
bevolking. Multimove is een uitgelezen kans om ook jonge 
kinderen te bereiken. 

Gezien het multiculturele karakter van deze gemeente waar 
in bepaalde wijken veel kansarme gezinnen wonen, levert 
Houthalen-Helchteren inspanningen om ook kinderen uit 
deze gezinnen te bereiken. Een lage deelnameprijs en een 
samenwerking met schoolopbouwwerk en jeugdwelzijns-
werk illustreren dit.



 Waar en wanneer 

De Multimovelessen vinden plaats in de sporthal. 
Het aanbod wordt voorzien op vrijdagavond.

        De lesgevers 

De lessen worden verzorgd door de sportpromotor en 
twee clublesgevers van Ju Jutsu Yamakami Houthalen- 
Helchteren. De sportpromotor beschikt over een diploma  
bachelor Lichamelijke Opvoeding en werkt bij het gemeen-
tebestuur. Zij neemt de coördinatie op zich. Maar ook de 
clublesgevers hebben duidelijk inspraak en input in de les-
sen. 



 De aanpak 

Samenwerking Team Sport en sportclub
In mailings en in de algemene vergadering van de 
sportraad vraagt de sportdienst aan de sportclubs wie 
geïnteresseerd is om mee te werken aan het project 
Multimove. Ju Jutsu club Yamakami zegt toe. Tijdens 
een overlegmoment met de clublesgevers worden de 
nodige afspraken gemaakt. De clublesgevers volgen 
de opleiding Multimovebegeleider.

 

Samenwerking Team Sport en school
Tijdens een vergadering met de directie van de scho-
len, de verantwoordelijke van de naschoolse opvang 
en jeugdwelzijnswerk worden de verwachtingen en 
noden van alle partners overlopen en worden hierover 
afspraken gemaakt. Er wordt ook specifieke aandacht 
besteed aan het bereiken en betrekken van kinderen 
uit kansarme gezinnen.

 

Promotie via verschillende kanalen
Via het gemeentelijk infoblad, de website, facebookpa-
gina, jeugdsportverantwoordelijken en de leerkrachten 
Lichamelijke Opvoeding wordt er promotie gevoerd. 
In augustus wordt aan de deelnemende kinderen van 
sportkampen, speelpleinwerking en kleuterinstuif een 
flyer meegegeven. Tijdens de eerste week van septem-
ber worden flyers en affiches via de kleuter- en lagere 
scholen verspreid. De sportdienst organiseert een in-
fomoment in de scholen waarbij de Multimovebanner 
steeds in een andere school staat. 









 De taakverdeling 

De sportdienst neemt de meeste taken op zich. Voor de promotie en toeleiding van kinderen uit 
kansarme gezinnen worden er lokale partners bij betrokken.

De sportdienst doet het volgende:
accommodatie vastleggen;•	
lesgevers zoeken en clublesgevers vergoeden;  •	
(Multimove is een onderdeel van het takenpakket van de sportpromotor. Zij wordt hiervoor niet extra vergoed.)
inschrijvingen opvolgen;•	
lokale partners informeren (scholen, leerkrachten Lichamelijke Opvoeding, kinderopvang, jeugdwel-•	
zijnswerk, schoolopbouwwerk, jeugddienst);
afspraken maken met partners;•	
evalueren;•	
facturatie en betalingen opvolgen;•	
sportpromotor maakt lesvoorbereidingen.•	

Sportclubs doen deze taken:
lesgevers voorzien;•	
Multimove binnen hun vereniging promoten.•	

Sociale partners (jeugdwelzijnswerk, schoolopbouwwerk) staan in voor:
het informeren en toeleiden van specifieke doelgroepen.•	

 Voor wie 

Wekelijks Multimoven gemiddeld 25 kinderen tussen 4 en 6 jaar. Ongeveer 80% van de deelnemers 
is van een andere origine.

Via huis-aan-huis bezoeken door schoolopbouwwerk bij sociaal achtergestelde gezinnen worden de 
ouders geïnformeerd en gestimuleerd om hun kinderen in te schrijven in de Multimovelessen. Ook 
jeugdwelzijnswerk promoot Multimove tijdens hun wekelijkse activiteiten voor kansengroepen. 

Door een tarief van 1 euro per les (€ 30 voor een gans jaar) te hanteren wordt de financiële drempel 
zo laag mogelijk gehouden.



 De valkuilen 

Enerzijds kiest de gemeente voor een lage deelnameprijs om de financiële drem-•	
pel te beperken. Anderzijds betaalt de sportdienst huur voor de eigen gemeen-
telijke accommodatie en vergoedt zij de clublesgevers. Met het wegvallen van 
de projectsubsidie worden andere vormen van ondersteuning bekeken. Zoals 
bijvoorbeeld via beleidsprioriteit 3 en/of 4 van het decreet lokaal sportbeleid.1   
De gemeente zal ook zelf meer budget voor Multimove voorzien.
Omwille van diverse taalbarrières verliep de communicatie met ouders en kin-•	
deren vaak moeizaam.
Tijdig betalen stelt voor sommige ouders een probleem.•	

 De succesfactoren 

Samenwerking met veldwerkers binnen kansengroepenbeleid is een pluspunt.•	
Toeleiding van kinderen vanuit jeugdwelzijnswerk, schoolopbouwwerk en kin-•	
deropvang zorgt voor een goede mix van aanwezige kinderen.
De lage deelnameprijs van slechts € 1 per les trekt aan.•	
Multimove wordt dichtbij 2 scholen met veel kinderen uit kansarme gezinnen •	
georganiseerd.
Diversiteit binnen leeftijd en aanbod is zeker noodzakelijk. Werken met kleine •	
groepjes is een pluspunt. 
Opleiding van clublesgevers is noodzakelijk. Duidelijke afspraken zorgen voor •	
een vlotter verloop.

 
1  Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. 
Beleidsprioriteit 3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders  
georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod. 
Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansen-
groepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.



 Het financiële plaatje

Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrek-
king tot Multimove in de gemeente Houthalen-Helchteren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro/ schooljaar (€ 1/les).

Inkomsten
Inschrijvingsgeld 30 kinderen   € € 900 
Projectsubsidie     € 1.400 
      € 2.300 

Uitgaven
Vergoeding lesgevers sportclubs     € € 900        
Aankoop sport- en beweegmateriaal  € € 500 
Huur accommodaties    € € 450 
       € 1.850 

 

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

Na het succes van Multimove tijdens het proefproject, de vele positieve reacties van de ouders en de 
vraag om dit initiatief verder te zetten, besliste het gemeentebestuur om Multimove uit te breiden. 
Zo willen ze het aantal deelnemers verdubbelen (maximum 60 Multimovers per week) en de leef-
tijdsgroep uitbreiden tot de leeftijd van 8 jaar in plaats van 6 jaar. Vanaf september 2014 start de 
gemeente met een tweede uur Multimove per week.

Om het financiële plaatje beter in evenwicht te houden en de uitgaven dus te beperken, zullen vanaf 
september 2014 twee sportpromotoren van Team Sport de Multimovelessen geven in plaats van de 
clublesgevers. Op die manier bespaart de gemeente in lesgeverskost en kan de kostprijs voor de  
ouders laag blijven.

De gemeente ziet Multimove als een startpunt  van waaruit de kinderen kunnen doorstromen naar de 
reguliere sportclubs, het gemeentelijk sportaanbod, het aanbod van de jeugdwelzijnswerkers, …

Multimove is in ieder geval een succes waar de gemeente verder op wil blijven inzetten.



Sportdienst in samenwerking 
met 4 sportclubs 

 

Lokeren 





 De achtergrond 

Binnen de stadsstructuur kwam er van meerdere veldwerkers die 
op verschillende domeinen actief zijn, steeds weer de vraag in 
verband met een aanbod voor jonge kinderen. Om aan deze vraag 
te voldoen speelden enkele sportclubs met het idee om een geza-
menlijk project aan te bieden waarin fysieke basisvaardigheden 
voor jonge kinderen aan bod komen. 

Daarnaast kwamen er vragen van jonge kinderen (broertjes, zus-
jes of vriendjes van deelnemers binnen een club) om deel te ne-
men aan trainingen. Men stelt vast dat het voor de leeftijdsgroep 
3- tot 6-jarigen moeilijk is om hen al te laten participeren in het 
bestaande aanbod binnen een club met een sportspecifieke wer-
king.

Multimove was een uitgelezen opportuniteit om deze ideeën in 
daden om te zetten. In samenwerking met 4 sportclubs startte de 
sportdienst Multimove op. De sportdienst neemt de coördinatie 
en ondersteuning van lesgevers op zich. Daarnaast ziet de sport-
dienst erop toe dat alle bewegingsvaardigheden voldoende en 
evenredig aan bod komen. 



 Waar en wanneer 

De Multimovelessen gaan door in het Sport- en Jeugdcomplex in het 
centrum van Lokeren. Dit is een zeer toegankelijke locatie voor jonge 
sporters. Heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bevinden zich 
namelijk binnen het centrum van de stad. 

De 3- tot 4-jarigen Multimoven op woensdagnamiddag, de 5- tot 8-jarigen 
op zaterdagvoormiddag.

        De lesgevers 

Er zijn 4 Multimovelesgevers in een doorschuifsysteem (1 lesgever per 
deelnemende club) en één vaste lesgever die wekelijks aanwezig is. 

De sportdienst stelt in de zomermaanden een beurtrol op zodat elke 
clublesgever één keer per maand een Multimoveles voorbereidt en be-
geleidt. Aangezien men wekelijks een andere lesgever heeft die telkens 
één keer per maand opnieuw aan bod komt, zorgt de sportdienst voor 
een vaste wekelijkse lesgever die de clublesgever mee kan begeleiden. 
Op die manier wordt er voor de deelnemers een vertrouwde situatie ge-
creëerd en hebben de ouders een vast aanspreekpunt voor vragen of 
opmerkingen.

Om te voorkomen dat de clublesgevers sportspecifiek zouden werken, 
stelt de sportdienst voor de aanvang van de lessenreeks een bewegings-
schema op voor het ganse jaar. Een handige tabel geeft de 3 bewegings-
vaardigheden aan die iedere week aan bod moeten komen. De wekelijkse 
lesgever houdt in de gaten dat alle bewegingsvaardigheden voldoende 
aan bod komen.



 De aanpak 

Informeren van sportclubs en peilen naar hun inte-1. 
resse om samen met de sportdienst en andere sport-
clubs Multimove aan te bieden. 
Overlegmoment met de geïnteresseerde sportclubs 1. 
plannen om de gemeenschappelijke aanpak en visie 
te bespreken. 
Voorzien van een clublesgever.1. 

1. 
Aftoetsen of er bij de sociale partners een interesse 2. 
naar een mogelijk partnership bestaat.
De sociale partners kunnen zorgen voor promotie en 3. 
toeleiding van kinderen uit maatschappelijk kwets-
bare gezinnen (1 op 3 kinderen in Lokeren wordt in 
kansarmoede geboren). Zij kunnen ook instaan voor 
de opvolging van de aangebrachte deelnemers.

4. 
Zoeken van een vaste wekelijkse lesgever.5. 
Uren en accommodatie vastleggen. 6. 
Promotie voeren via de scholen, sociale partners en 7. 
eigen promotiekanalen.
 8. 

De sportdienst stelt een jaarschema (3 bewegings-9. 
vaardigheden per les) op en zorgt hierbij voor een 
beurtrolsysteem van clublesgevers.











 De taakverdeling 

De sportdienst treedt op als coördinator. Deze coördinatie brengt heel wat werk met zich mee en 
slorpt dan ook heel wat tijd op. Om dit in de toekomst te verbeteren, zal er een vaste lesgever als 
hoofdlesgever aangesteld worden. Hij/zij zal bijgestaan worden door een clublesgever. 

De taken van de sportdienst als coördinator zijn:
lesgevers zoeken, motiveren/informeren, contracten opmaken en lesgevers vergoeden;•	
lesgevers ondersteunen in de voorbereiding van hun les: nalezen lesvoorbereiding en feedback geven;•	
het Multimoveconcept mee bewaken;•	
een jaarplan opstellen;•	
promotie voeren;•	
contacten met partners leggen/onderhouden, overleg- en evaluatiemomenten plannen;•	
controleren van 10-beurtenkaart of betalingsbewijs.•	

Dit doen de sportclubs en lesgevers:
clublesgever aanstellen;•	
lesgevers bezorgen de lesvoorbereiding voor de les aan de sportdienst;•	
lesgevers houden de aanwezigheden bij.•	

Sociale instanties (integratiedienst, dienst samenleving, OCMW, brugfiguur van de school, …)
staan in voor:

actief promotie voeren en toeleiding;•	
wegwerken van eventuele drempels (financieel, mobiliteit, praktische moeilijkheden, …)•	

 Voor wie 

Wekelijks nemen 45 kinderen deel aan Multimove.

De promotie gebeurt via de website van de stad Lokeren en de Multimovewebsite, digitale 
infoborden, de infokrant, flyers en affiches. Ook de deelnemende clubs voeren promotie via 
hun eigen kanalen.

Ouders van kinderen uit kwetsbare gezinnen worden via de sociale partners zoals de inte-
gratiedienst, de brugfiguur van de school, de welzijnsschakel, … actief geïnformeerd. 



 De valkuilen 

De stad Lokeren koos ervoor dat de deelnemers zich niet op voor-•	
hand hoeven in te schrijven. Soms blijken dan heel veel kleuters 
aanwezig te zijn. Vaste inschrijvingen kunnen een voordeel zijn 
omdat je dan een aantal lesgevers kan voorzien.
De beschikbaarheid van voldoende lesgevers en van één of enkele •	
vervanglesgevers zorgt voor een betere continuïteit. Daarom is het 
belangrijk goede afspraken te maken over de aanwezigheid en een 
procedure op te stellen die bepaalt wat er gedaan wordt bij afwe-
zigheid van lesgevers.
De aanwezigheid van ouders in de sportzaal kan storend werken. •	
Het is aangeraden om hierover al bij de aanvang van de lessen-
reeks goede afspraken met de ouders te maken. Dit kan in de vorm 
van een brief of een infomoment.
Soms ontbreekt de continuïteit bij de clublesgevers. Zij vallen weg •	
omwille van clubverplaatsingen, wedstrijden, laattijdig opzeg-
gen of ze zijn niet aanwezig omwille van vergetelheid. Dit soort 
situaties vragen vaak veel opvolging van de sportfunctionaris. 

 De succesfactoren 

Door de samenwerking met de sportclubs kan de oudste leeftijds-•	
groep doorstromen naar de reguliere clubwerking.
Het tijdig opvragen van de lesvoorbereidingen draagt bij tot een •	
efficiënte voorbereiding.
Promotie in de nationale pers leidt tot meer inschrijvingen.•	
De afwisseling van lesgevers wordt ook als positief ervaren.•	



 Het financiële plaatje

Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro/10-beurtenkaart of  
€ 2,5/beurt.

Inkomsten
Inschrijvingsgeld     € 3.145
Projectsubsidie      € 1.400                                                                                                                          
       € 4.545

Uitgaven
Vergoeding lesgevers      € 1.717
Huur accommodatie (derving van inkomsten)   € € 832
Promotiemateriaal en drukwerken    € € 100
Traktatie kinderen Sinterklaas en Pasen   € € 125
       € 2.774

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

De stad Lokeren is het project genegen en zal het zeker verderzetten. De samenwerking met de sport-
clubs werd herbekeken en geoptimaliseerd. Via een nieuwe oproep van de sportraad en sportdienst 
wordt het Multimoveconcept verder verspreid. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de stad Multi-
move wenst uit te breiden naar andere clubs. 

Vanaf september 2014 zullen naast 2 vaste lesgevers ook stagiairs van de Hogeschool Gent de  
Multimovelessen verzorgen. Het aanbod voor de 3- en 4-jarigen wordt uitgebreid met een extra uurtje 
op zaterdag.



Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte





 De achtergrond 

De vraag naar buitenschoolse kinderopvang is groot. Opvanginitiatieven kam-
pen met een overbezetting en zijn op zoek naar manieren om hun capaciteit 
uit te breiden. Een combinatie van sport en kinderopvang biedt kansen. De ge-
meente Putte bestrijdt het capaciteitsprobleem met een bewegingsaanbod voor 
kinderen via de buitenschoolse kinderopvang en een naschools programma.

 Waar en wanneer 

Putte werkt voor de Multimovelessen samen met de kinderopvang. De deel-
nemende kinderen uit verschillende scholen worden onder begeleiding naar 
de Multimoveles gebracht. Deze les vindt plaats in de turnzaal van een school 
die vlakbij de gecentraliseerde kinderopvang gelegen is. Na de les brengt de 
lesgever de kinderen naar de opvang waar de ouders hen kunnen ophalen.

In de samenwerking met de scholen volgen de kinderen les in de turnzaal 
van hun eigen school. Ze doen dit meteen na de schooluren. Na de Multimove-
les worden ze op school afgehaald door de ouders of naar de lokale opvang 
van de school gebracht.

In Putte gaan de Multimovelessen door in de schoolsportaccommodaties. 
Beschikt de buitenschoolse kinderopvang over de mogelijkheid om sport-
activiteiten te organiseren, dan kunnen de lessen hier (binnen of buiten) 
plaatsvinden. Is de gemeentelijke sportinfrastructuur vrij op het moment dat 
de kinderopvang overbezet is, dan kan een uitwijking naar de gemeentelijke 
sportaccommodatie ook soelaas brengen.



 De lesgevers 

De Multimovelessen worden door begeleiders van de naschoolse opvang gege-
ven. Het zijn vrijwilligers die dit buiten hun takenpakket bij de Buitenschoolse 
Kinderopvang (BKO) doen. Na het volgen van de opleiding Multimovebegelei-
der kunnen zij de bewegingslessen zelf geven. De sportdienst voorziet een 
vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. De lesgevers die Multimove in samen-
werking met de scholen geven, hebben een diploma Lichamelijke Opvoeding 
of Lager Onderwijs.

Vanuit de sportdienst krijgen de begeleiders ondersteuning bij lesvoorberei-
dingen en de organisatie van een les. Zo krijgen ze feedback en worden hun 
lessen opgevolgd. De eerste maanden worden de lesgevers van de buiten-
schoolse opvang voornamelijk op didactisch en organisatorisch vlak onder-
steund. Ze krijgen bijvoorbeeld advies over het samenstellen van groepjes, de 
overgangen tussen de oefeningen of de materiaalaanpassingen tijdens de les. 
Na enkele maanden levert de sportdienst ook tips om te differentiëren binnen 
een les. Om de twee maanden organiseert de sportdienst een intervisie met 
de lesgevers om ervaringen uit te wisselen en/of punten bij te sturen.

Er worden informatie en tips gedeeld zoals agenda’s, materiaalplanning, jaar-
plannen of evaluaties. Dit gebeurt via online documenten in Google Drive. Het 
is de sportdienst die deze online documenten beheert.

Tip voor kinderopvanginitiatieven

In Putte geven de begeleiders van de naschoolse opvang zelf les. Mochten de 
begeleiders van een andere gemeente dat niet zien zitten, dan kan er nage-
gaan worden of de sportdienst of een sportclub zelf een lesgever kan voorzien. 
Die kan dan bijgestaan worden door de begeleider van de kinderopvang. Dit is 
trouwens een ideale gelegendheid voor begeleiders van een kinderopvang om 
allerlei zaken op te steken die ze later misschien zelf als een bewegingsacti-
viteit tijdens een vakantieperiode kunnen aanbieden.



 De aanpak 

Voorbereiding
Op basis van een analyse en behoefteonderzoek gaat de sportdienst na of het nuttig is om deel 
te nemen aan Multimove. Hieruit bleek o.a. dat ook in Putte jonge kinderen te weinig bewegen, 
dat er een capaciteitsprobleem in de kinderopvang is en dat men regelmatig op zoek is naar be-
schikbare accommodatie.

De sportdienst onderzoekt welke partners (BKO, scholen, VLABUS, SVS, OCMW, …) een toe-
gevoegde waarde kunnen leveren en in welke mate ze deze partners zullen betrekken (Arena-
analyse). De eerste contacten met partners worden gelegd.  

Doorheen de verschillende fasen is de sportdienst de trekker en de coördinator.

Inhoudelijke acties
Een samenwerking met de verschillende partners wordt opgezet. De sportdienst contacteert de 
betrokken partners, maakt de nodige afspraken omtrent de taakverdeling en volgt dit verder op.  

De promotionele communicatie gebeurt via scholen, buitenschoolse opvang en gemeentelijke in-
fokanalen. De onderlinge communicatie verloopt via mail, telefoon en waar het kan face-to-face. 
De sportdienst houdt bewust zoveel mogelijk persoonlijk contact met de partners om zo een goed 
netwerk te behouden.

Evaluatie
De deelnemers, ouders, scholen en lesgevers evalueren het Multimove-initiatief aan de hand van 
een evaluatieformulier. Vervolgens organiseert de sportdienst een evaluatievergadering met de 
betrokken partners.









 De taakverdeling 

De sportdienst treedt op als coördinator. De andere be-
trokken partners nemen een aantal andere taken op zich.
Sportdienst:

 promotie voeren, motiveren en informeren;•	
lesgevers zoeken;•	
opleiden en ondersteunen van lesgevers;•	
uurrooster en planning opstellen;•	
afspraken met partners maken, overlegmomenten •	
vastleggen, evalueren;
inschrijvingen en aanwezigheden bijhouden.•	

Kinderopvang:
lesgevers en/of hulplesgevers voorzien;•	
opvangen van kinderen na de Multimoveles.•	

Scholen:
accommodatie voorzien;•	
lesgever van de school ter beschikking stellen. •	

SVS - FOLLO:
vergoeden lesgevers;•	
lesgevers voorzien.•	

 Voor wie 

Dankzij Multimove worden ongeveer 75 kinderen 
uit de opvang gehaald. 
Wekelijks volgen in Putte 110 kinderen een Multi-
moveles.
Nog eens een 80-tal kinderen volgen daarnaast 
Sportsnack (sport na de schooluren voor kinderen 
van het lager onderwijs).



 De valkuilen 

Een beweegaanbod meteen na de schooluren werkt heel goed. Het is echter niet 
altijd evident om beschikbare lesgevers op dit tijdstip te vinden.

 De succesfactoren 

Twee belangrijke pijlers ondersteunen het succes in Putte. Ten eerste is er de •	
visie Brede School waarbij een bewegingsaanbod meteen na de schooluren in 
de schoolaccommodatie het voordeel biedt dat de kinderen zich niet hoeven te 
verplaatsen. Dit biedt voor de ouders het pluspunt dat zij de kinderen een uurtje 
later kunnen ophalen. De tweede pijler is het gestructureerde aanbod met kwali-
teitsgarantie die door de sportdienst bewaakt wordt.
Het is ongetwijfeld een meerwaarde om begeleiders van de kinderopvang in te •	
schakelen om de beweeglessen te geven of om een ondersteunende rol op te 
nemen. Dit kan gaan van het doorgeven van aanwezigheden, het zorgen voor de 
verplaatsing van en naar de activiteit, het verlenen van hulp tijdens een activiteit 
of het voorzien van opvang na de activiteit. 
Heldere afspraken tussen de verschillende partners zijn essentieel.•	
De trekkersrol en jarenlange expertise (draaiboek, communicatie, …) van de •	
sportdienst dragen bij tot een efficiënte voorbereiding en vlot verloop.

Een sport- en bewegingsaanbod kan dus perfect passen binnen de opvanginitia-
tieven en kan zelfs een antwoord bieden op de overbezetting. Door de handen in 
elkaar te slaan met lokale partners krijgen de kinderen tijdens de opvang toegang 
tot vrijetijdsinitiatieven in de buurt. Hiermee creëert de buitenschoolse kinderop-
vang naast de klassieke nestfunctie ook een webfunctie.



Tip voor kinderopvanginitiatieven

Indien je niet met inschrijvingen werkt en alle aanwezige kinderen uit de buiten-
schoolse kinderopvang aan de sport- en bewegingsactiviteiten laat deelnemen, 
bereik je ook kinderen die normaal niet sporten.
Wil je kinderopvang, sport en beweging integreren in de buitenschoolse kin-
deropvang? Bekijk dan eens of sport al op de agenda van het lokaal overleg 
kinderopvang staat. Spring mee op de kar, bouw een constructief overleg in 
en stem af met de lokale sportsector. Bekijk samen of een gezamenlijk aan-
bod tot de mogelijkheden behoort. Ga ook na of er al een bewegingsaanbod 
bestaat waarop de kinderen uit de opvang kunnen aansluiten.

 Het financiële plaatje 

Dit is een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot Multimove 
in de gemeente Putte. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 euro per schooljaar (2 reeksen van 15 
lessen aan 30 euro).

Uitgaven
Vergoeding lesgevers    € 5.893
Aankoop sport- en beweegmateriaal  € € 500
Huur schoolaccommodaties   € € 375
Promotiemateriaal en drukwerken  € € 200
Brieven en andere documenten   € € 100
      € 7.068

Inkomsten
Inschrijvingsgeld    € 5.580
Projectsubsidie     € 2.000
      € 7.780 



 Toekomstplannen 

De gemeente Putte blijft inzetten op een naschools bewegingsaanbod voor kinderen en doet dit 
binnen de visie van Brede School. Daarnaast bieden twee Putse sportclubs vanaf het najaar 2014  
Multimovelessen aan, dit in aanvulling met het gemeentelijk aanbod. Deze lessen zullen in het week-
end doorgaan tijdens de clubtrainingen. 

Sportclubs ontvangen van de gemeente Putte subsidies voor het organiseren van een Multimove-
aanbod. Afspraken in verband met het tijdstip en de locatie van de Multimovelessen worden gemaakt 
tussen de sportdienst, sportclubs, opvanginitiatieven en scholen om overlap binnen één (deel)ge-
meente te voorkomen.

De gemeente zal de scholen meer betrekken en bekijken of en hoe leerkrachten actief ingezet kun-
nen worden als Multimovelesgevers. Omdat Multimove een niet-schoolse activiteit is, kan dit echter 
niet opgenomen worden in het takenpakket. Je zal dus moeten blijven rekenen op de goodwill van de 
leerkrachten.

Verder zal de sportdienst een bundel maken van alle lesvoorbereidingen in verband met Multimove 
van de voorbije jaren. Deze bundel dient binnen de gemeenten als extra aanvulling op de Multimove-
lesgeversmap.



De opstart van een nieuwe vzw 
Move United

 

Aalst





 De achtergrond 

Evert Walravens, de visie-verantwoordelijke onderbouw bij voetbalclub SC 
Eendracht Aalst,  merkte dat de ‘kaboutertjes’ nog niet rijp waren voor één 
sport. Van hieruit ontstond het idee om op een cluboverschrijdende manier 
diverse sporten aan te bieden. Verschillende Aalsterse sportclubs* werkten 
in 2012 dan ook samen om kinderen van Multimove en Sportkompas (=een 
divers aanbod aan sporten) te laten proeven.
*Neptunus Aalst - Koninklijke Turnkring Aalst - Okapi Aalstar - AGO Korfbalclub - Ko-
ninklijke Atletiekclub Eendracht Aalst - Koninklijke Judoclub Aalst - SC Eendracht Aalst 

Een samenwerking tussen verschillende sportclubs met verschillende belan-
gen is niet evident. Om onafhankelijk te kunnen werken, werd in 2013 - samen 
met de Sportdienst van de stad Aalst- de vzw Move United opgericht. Het 
werd de gemeenschappelijke basis van waaruit de Aalsterse clubs later op 
sportspecifieke basis verder werkten. 

Zo stimuleren deze clubs jonge kinderen uit Aalst om zich aan te sluiten bij 
de vzw Move United  voor een breed en gevarieerd bewegingsaanbod. Vanaf 
6 jaar kunnen zij doorgroeien naar één van de Aalsterse sportclubs waar ze 
bij voorkeur niet enkel een sportspecifiek aanbod maar ook breedmotorische 
vorming aanbieden.

Door een gemeenschappelijk instroommodel te voorzien, wil vzw 
Move United vier doelstellingen bereiken:

een vroegtijdige specialisatie vermijden;•	
een bewuste(re) sportkeuze van het kind stimuleren;•	
promoten van een breedmotorische vorming (ook na sportkompas);•	
kennis van Aalsterse sportclubs rond jeugdopleiding delen.•	



 Waar en wanneer 

Het volledige aanbod van vzw Move United tref je aan 
in de sporthal van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Het 
aanbod wordt op woensdagnamiddag voorzien.

        De lesgevers 

Aanvankelijk werden de lesgevers gerekruteerd uit de clubs 
die deel uitmaakten van het samenwerkingsverband. Later 
werden dit LO-gediplomeerden die het best geplaatst wa-
ren om de vertaalslag te maken van de desbetreffende sport 
naar het brede aanbod voor kleuters. Ook kleuterleid(st)ers 
werden ingeschakeld. Het allerbelangrijkste criterium werd 
de vertrouwdheid met de leeftijdgroep en een inzicht in hun 
ontwikkelingskenmerken.

Belangrijk is ervoor te zorgen dat er naast de lesgevers 
steeds één of twee mensen aanwezig zijn die kunnen insprin-
gen waar nodig. Zoals bij een toiletbezoek, schaafwonden, 
bloedneus, vragen van ouders, … 



 De aanpak 

Nog voor de start van het Multimoveproefproject was er een samenwerking tussen de Aalster-1. 
se sportclubs. Het had de naam ‘Sportkompas’, een divers aanbod van sporten voor 5-jarigen. 

Tijdens het sportseizoen 2012-2013 werd binnen dit samenwerkingsverband  Multimove geïn-2. 
troduceerd voor 4-jarigen. Dit zijn activiteiten die breed en gevarieerd bewegen stimuleren. 

Door de integratie van Multimove voor 4-jarigen ontstaat binnen deze samenwerking tussen  3. 
de verschillende clubs een bewegingsleerlijn. Na Multimove kunnen de kleuters doorstromen 
naar ‘Sportkompas – 5-jarigen’. Hier worden 8 sporten (voetbal, judo, basket, atletiek, turnen, 
ritmisch bewegen, slagsporten en zwemmen) aangeboden. Zo ervaren ze ‘aan den lijve’ welke 
sport ze echt leuk vinden en kunnen ze later een bewuste(re) sportkeuze maken. 

Tijdens het eerste projectjaar was het concept een succes. Maar al snel doken er enkele prak-4. 
tische problemen binnen de samenwerking op. (zie valkuilen) 5. 

Bij de start van het sportseizoen 2013-2014 ontstaat er de nieuwe vzw Move United. Weten-6. 
schappelijk onderzoek adviseert namelijk om kleuters niet lid te maken van één sportclub maar 
onder te brengen in een omgeving waar niet de competitie maar de algemene motorische ont-
wikkeling en afwisseling centraal staan. Zo werd er een sportclub op maat van kleuters gecre-
eerd. Move United is één sportclub waarbinnen de verschillende sportverenigingen hun kennis 
en krachten rond bewegen voor de allerjongsten bundelen. 

Het aanbod van Move United wordt naast Multimove en Sportkompas uitgebreid. Kinderen die 7. 
reeds vroeg een voorkeur hebben voor dans of voetbal, kunnen Sportkompas combineren met 2 
sporten in het weekend: SC Foot United of SC Dance United. Dit aanbod in het weekend kan echter 
niet apart gekozen worden. Hiermee wordt consequent de vroegtijdige specialisatie uitgesloten.  

Move United wordt door de stad Aalst erkend als sportclub. Dit betekent dat deze sportclub in de 8. 
toekomst ook subsidies van de stad Aalst kan ontvangen voor de aangesloten leden.

















 De taakverdeling 

In de toekomst zal de taakverdeling binnen de organisatie 
er zo uitzien:

algemeen coördinator: trainers zoeken, opstellen •	
en bewaken van opleidingsfilosofie, verwerking, 
inschrijving en groepsindeling, aanspreekpunt 
ouders & trainers, communicatie (website, bro-
chures, pers, ouders), praktisch verloop;
administratief coördinator: opvolgen subsidie-•	
dossiers, contracten & prestatiestaten, ledenlijs-
ten, beheer trainingsmateriaal;
financieel coördinator: boekhouding, facturatie, •	
verzekeringsdossiers, sponsoring...

 
Bij voorkeur wordt geen van bovenstaande functies ge-
combineerd met de rol van trainer.

 Voor wie 

De vzw Move United richt zich voornamelijk tot 
kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. Er is ook  
een beperkt aanbod voor het 1ste en 2de leerjaar: 
SC Tatami United. Kinderen maken er kennis  met 
3 verschillende gevechtssporten. De kans bestaat 
dat dit op termijn uitgebreid wordt naar een sport-
club voor de 1ste kleuterklas (3- jarigen) en stages 
voor de lagere school.



 De valkuilen 

Neutraliteit bij een samenwerking tussen sportclubs heeft de perceptie tegen. Een •	
onafhankelijke organisatie is absoluut noodzakelijk indien je de keuze voor een 
sportclub niet wil laten beïnvloeden door de betrokken partijen. 
Omdat kinderen geen deel uitmaken van één welbepaalde sportclub, komen ze niet •	
in aanmerking voor subsidies van de stad. Een aparte vzw brengt soelaas.
Het aangaan van contracten, het realiseren van uitbetalingen, … zijn niet vanzelf-•	
sprekend in een samenwerking tussen 7 clubs. Je wordt geconfronteerd met het feit 
dat één iemand tekent in naam van andere partijen. Een aparte vzw zorgt ook hier 
voor een concrete oplossing.

 De succesfactoren 

Een doordachte visie die ouders overtuigt van de meerwaarde t.o.v. de klassieke •	
(eenzijdige) sportclubs.
Regelmatige communicatie via mail naar ouders.•	
Een website waar je terechtkan voor allerlei informatie en inschrijvingen.•	
Een visueel mooi uitgewerkte brochure en affiche.•	
De samenwerking met Stad Aalst waardoor de brochures en andere communicatie-•	
dragers makkelijker in scholen verspreid kunnen worden.
Een concentratie van de activiteiten op één locatie.•	



In deze organisatie is er een penningmeester die zich over 
alle financiële taken ontfermt: 

uitbetalen vergoedingen;•	
beheren van de inschrijvingsgelden;•	
betalen van verzekering, huur zaal, …•	

Het deelnamegeld voor een half seizoen bedraagt € 80,00  
(16 sessies).
Het deelnamegeld voor een volledig seizoen is € 150,00  
(32 sessies).
Alle transacties gebeuren via overschrijving. Cash betalin-
gen worden tot een minimum beperkt.

De data van de sessies liggen op voorhand vast en worden 
duidelijk gecommuniceerd op de website. Er is geen les tijdens 
de schoolvakanties.

Door de erkenning als Aalsterse sportclub, ontvangt vzw 
Move United vanaf het seizoen 2014-2015 voor de eerste 
keer werkingssubsidies van de Stad Aalst. 

 Het financiële plaatje 



 Toekomstplannen 

Streven naar een gelijkere verdeling jongens/meisjes. Het deelnemersveld is ongelijk verdeeld: •	
jongens (75%) en meisjes (25%). Via een gericht aanbod -SC Dance United- wordt getracht meer 
meisjes warm te maken voor dit initiatief.  

Oprichting SC Swim United waarbij vooral het ‘speels aanleren van vaardigheden in het water’ •	
en ‘overleven’ centraal staan, veel meer dan het beheersen van een zwemtechniek. (cfr. nieuwe 
leerlijn voor schoolzwemmen)  

Begin juli 2015 voor de eerste keer een omnisportkamp organiseren. Dit kan omdat de uitstekende •	
accommodatie van het Sint-Jozefscollege Aalst ter beschikking is: 

een internaat voor de overnachting;•	
een keuken met grote refter;•	
een speelzaal met pooltafel, kicker, muziekinstallatie …;•	
een grote sporthal, kleinte sporthal, kleine turnzaal en zwembad.•	

 Bovendien bevindt zich op wandelafstand het Stadspark Osbroek met z’n voetbalterreinen,   
beachvolleyvelden, basketbalvelden, groot bos …
Een ondersteunend beleid voor een grotere participatie van de sportieve staf:•	

jaarlijkse ‘Dag van de sportieve staf’ met een interne bijscholing & reflectie + receptie;•	
stimuleren van externe bijscholingen via onder andere de impulssubsidies van de stad. •	

Ouders en kleuterscholen meer betrekken bij de werking om zo een verlengstuk van bewegen te •	
krijgen buiten het aangeboden uurtje sport. Dit kan via:

het ‘Spel van de week’ meegeven dat ze thuis kunnen uitproberen;•	
aanbieden van sportkampen;•	
beweegtips aan ouders bezorgen (cfr. multimove kaartspel);•	
een info-avond voor ouders & kleuterscholen. •	

Een multidisciplinair aanbod organiseren voor sportclubs die hun leden (1ste tot en met 6de leer-•	
jaar) een breedmotorische vorming wensen aan te bieden maar zelf niet over de kennis en infra-
structuur beschikken. Dit gebeurt op die leeftijd bij voorkeur op maat van de sport want iedere 
sport heeft zijn eigen minder getrainde onderdelen.



 Colofon 

‘Goede praktijken van Multimove voor kinderen: 7 inspirerende en praktische fiches’ is een 
uitgave van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) en de  
Vlaamse  Sportfederatie vzw (VSF) en werd gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.


Auteurs: Ine Esch, Sofie De Bock


Creatie en realisatie: C-company

De volledige publicatie ‘Goede praktijken van Multimove voor kinderen: 7 inspirerende en prak-
tische fiches’ kun je downloaden op
www.multimove.be




