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6 inspirerende en praktische fiches

Goede praktijken van Multimove 
voor kinderen binnen  

kinderopvanginitiatieven

Inleiding



   6 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, in een school of via een samenwerkingsverband.
De kinderopvang kan een belangrijke rol spelen in het beweeggedrag van kinderen die regelmatig naar 
de opvang gaan, en dus niet de mogelijkheid hebben om aan een klassiek beweeg- of sportaanbod deel 
te nemen. Met deze publicatie willen we de kinderopvang en hun partners informeren en betrekken bij 
Multimove en op die manier het belang van een sportieve kinderopvang benadrukken.
Op basis van de ervaringen en realisaties werden 6 goede voorbeelden geselecteerd. Dit zijn 
praktijkverhalen die met overtuiging laten zien dat Multimove kan opgenomen worden in de opvang 
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 6 goede voorbeelden vind je terug op de volgende 6 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 en wanneer het Multimove-aanbod plaatsvindt en welke 
lesgever(s) hiervoor wordt ingezet. Een stappenplan beschrijft hoe de organisatie de praktische 
implementatie stapsgewijs aanpakt 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.

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



We geven ook graag nog enkele kleine algemene tips mee:

1 Inschrijvingsgeld
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 
karakter van Multimove en hanteer een democratisch prijsbeleid. Leg een prijs vast dat binnen 
jouw organisatie en/of gemeente aanvaardbaar is en dat ook in de lijn ligt van andere initiatieven 
in de buurt. 

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.

2 Verzekering
Multimove voorziet geen verzekering voor de kinderen die ingeschreven zijn en de 
Multimovelessen volgen. De verzekering van de kinderen verloopt via de opvang of kan bij een 
samenwerking met een gemeente verlopen via de ISB-sportverzekering. 

3 Wees kritisch voor jezelf
• 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 6 onderwerpen komen aan bod in de fiches:
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Sportdienst in samenwerking 

met kinderopvang

Damme



   De achtergrond   

Gemeente Damme wil in samenwerking met 
de lokale partners het sportaanbod voor jonge 
kinderen uitbreiden en verder uitwerken. De 
sportdienst ziet in Multimove de ideale kans 
om een samenwerking met de buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) op te starten. Daarnaast kan 
de sportdienst via Multimove een samenwerking 
met de scholen, sportverenigingen en het sociaal 
huis creëren. Op die manier werken verschillende 
lokale partners samen aan één project in plaats van 
met elkaar te concurreren. 



   Waar en wanneer   

De directies van de scholen en de buitenschoolse opvang beslissen in samenspraak dat de Multimove
lessen plaatsvinden na de schooluren op een dag dat er heel wat kinderen van die leeftijdsgroep in de 
opvang aanwezig zijn. De verplaatsing van de kinderen wordt zo beperkt mogelijk gehouden en op elkaar 
afgestemd. 

De Multimovelessen vinden plaats in drie verschillende deelgemeenten op verschillende momenten. De 
lessen starten op het moment dat de opvang begint. 
• In één school vindt Multimove plaats in de ontspanningszaal aangezien er geen sportzaal in de buurt 

is. Er wordt gesport op donderdagavond,  wanneer de oudere kinderen studie hebben. Ouders moeten 
daardoor maar eenmaal naar school rijden om hun kinderen op te halen. Op die manier creëert de 
school een extra beweegaanbod voor de jongste kinderen, terwijl de oudere kinderen studie hebben.

• Twee scholen liggen vlak bij een sportzaal. De Multimovelessen van die twee scholen vinden gelijk 
tijdig plaats in de sportzaal, op vrijdag. De school is die dag vroeger gedaan, waardoor zich meer jonge 
kinderen in de buitenschoolse opvang bevinden. 
Voor de les halen de begeleiders van de kinderopvang de kinderen op op een afgesproken plaats op 
de speelplaats. De lesgeefster die is aangesteld door de sportdienst, gaat rechtstreeks naar de zaal en 
wacht daar op de kinderen die met mama/papa meekomen. Kinderen die nadien nog naar de opvang 
moeten, gaan mee met de begeleiders van de opvang, andere kinderen wachten bij de lesgeefster op 
hun ouder(s). 

• Eén school ligt te ver van de sportzaal verwijderd om er met jonge kinderen naartoe te kunnen 
wandelen. Bovendien liggen de afdelingen ver uit elkaar. Om ook deze kinderen de kans te bieden 
Multimove te volgen, vinden de lessen plaats op woensdagnamiddag. De kinderen die naar de opvang 
moeten, worden met een bus opgehaald in de verschillende afdelingen van de school en afgezet aan 
de opvang of sportzaal. De bus doet deze verplaatsing al jaren, het enige verschil is dat de bus nu ook 
aan de sporthal stopt. Hierdoor kunnen de ouders kiezen of ze hun kind naar de opvang of naar de 
Multimoveles brengen.

Naast de Multimovelessen die na de schooluren plaatsvinden, werkt één van de scholen een extra initi
atief uit. In één afdeling van de school zijn er tijdens de schooluren geen sportmogelijkheden. In samen
werking met het rusthuis, het OCMW, het Sociaal Huis en de sportdienst wordt voor die afdeling een 
speciaal aanbod gecreëerd. Het maandelijkse beweeguurtje voor de bewoners van het rusthuis wordt een 
Multimoveuurtje. De kleuters van de school in Damme gaan tijdens de schooluren naar het rusthuis om 
samen met de bewoners te Multimoven. De leerkracht van de school en de bewegingstherapeut van het 
rusthuis geven samen de Multimoveles.



   De lesgevers   
De Multimovelessen worden gegeven door een 
lesgever aangesteld door de sportdienst en één of 
twee lesgevers aangesteld door de buitenschoolse 
kinderopvang. Alle begeleiders hebben de oplei
ding Multimovebegeleider tot een goed einde ge
bracht. 

De begeleiders van de BKO hebben een goede 
kennis over hoe ze het best omgaan met jonge 
kinderen, terwijl de lesgeefster aangesteld door 
de sportdienst de didactiek beter onder de knie 
heeft. Deze samenwerking leidt tot een uitwisse
ling van enorm veel kennis. De begeleiders van 
de BKO krijgen meer inzicht in de didactische 
basisprincipes, terwijl de begeleider aangesteld 
vanuit de sportdienst meer leert over de omgang 
met jonge kinderen. De begeleiders van de BKO 
gebruiken de verworven oefenstof ook in de da
gelijkse werking van de opvang. Dit systeem blijkt 
zeer goed te werken.



   De aanpak   

Informeren
• Mailing vanuit de sportdienst naar alle scholen, sportverenigingen en buitenschoolse 

kinderopvang in Damme
• Uiteenzetting van Multimove tijdens de algemene vergadering van de sport raad. Er 

wordt gepeild naar de interesse en medewerking van sportclubs
• Uiteenzetting van Multimove aan de directies van scholen. Er wordt gepeild naar hun 

interesse en medewerking
• Uiteenzetting van Multimove aan de verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang

Aftasten van mogelijkheden 
• De deskundige sport bespreekt de verschillende mogelijkheden in de verschillende 

scholen
• Ideeën samenleggen en de haalbaarheid bekijken 
• De directie legt de mogelijkheden voor aan leerkrachten en ouderraden, de verant

woordelijke BKO, de begeleiders BKO en het bestuur
• De verschillende schepenen (onderwijs, kinderopvang en sport) worden op de hoog

te gebracht van de beslissingen

Informeren en sensibiliseren van begeleiders BKO 
• Toelichting door de deskundige sport aan alle personeelsleden BKO en de mogelijk

heid creëren tot het stellen van vragen
• Overlegmoment met de begeleiders BKO die interesse tonen om Multimove te geven

Informeren ouders
• Nog voordat het definitieve programma vaststaat, wordt Multimove al opgenomen in 

de nieuwsbrieven van de scholen om te peilen naar de reacties van de ouders
• Ook bij de ouders van kinderen in de BKO wordt vooraf gepolst naar hun mening
• Promotie voeren door verspreiding van flyers via de scholen en BKO, ophangen van 

affiches in scholen en openbare gebouwen, info op website en Facebookpagina

1

2

3

4



   De taakverdeling   

Sportdienst en lesgever aangesteld door sportdienst
• Algemene coördinatie
• Lesplan opstellen en inhoud van de lessen bepalen in samenspraak met 

de begeleiders BKO
• Inschrijven en inschrijvingsgeld ontvangen van kinderen die niet naar 

de opvang gaan
• Aanwezigheden bijhouden
• Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders
• Vergoeding lesgever aangesteld door sportdienst
• De verantwoordelijke van de sportdienst springt sporadisch binnen om 

na te gaan of alles vlot verloopt

Buitenschoolse kinderopvang
• Inschrijven kinderen die naar de opvang gaan (op andere dagen of na de 

Multimoveles)
• Inschrijvingsgeld ontvangen van kinderen die zijn ingeschreven bij de 

opvang
• Voorzien van één of twee begeleiders tijdens de Multimovelessen (af

hankelijk van het aantal deelnemers)
• Organiseren van beweegmomenten in de dagelijkse werking van de op

vang, naast de Multimovelessen

Scholen
• Ter beschikking stellen van accommodatie
• Promotie voeren en communiceren naar ouders

De stad geeft de voorkeur aan deze werkwijze. Op deze manier zijn er 
nog voldoende kinderen in de BKO aanwezig, en dat is belangrijk voor de 
subsidies.



   De valkuilen   

Lesgevers/begeleiders
Niet alle begeleiders van de BKO zijn er voorstander van om Multimovelessen te geven. 
Verplicht ze niet. Ze moeten zich er goed bij voelen en de lessen ook echt willen geven. 
Dat ze nooit alleen voor een groep zullen moeten staan, bleek voor hen zo’n geruststel
ling dat ze instemden met hun taak. Op deze regel wordt op één locatie een uitzondering 
gemaakt: de begeleidster in kwestie geeft al jaren kleuterturnen en is vertrouwd met de 
doelgroep.

Ouders
Maak op voorhand goede afspraken over het al dan niet toelaten van ouders in de sport
zaal. Laat ouders bij voorkeur niet toe in de sportzaal omdat de kinderen dan snel ver
strooid zijn. De ouders kunnen altijd terecht in de cafetaria. Maar zelfs als de ouders aan 
het raam in de cafetaria naar hun kinderen staan te kijken, zijn er altijd kinderen die naar 
hen toelopen. 
Het is niet altijd gemakkelijk om in te grijpen, de ene ouder is gefrustreerd als zoon/
dochter steeds wegloopt, de andere ouder kijkt raar op als je zoon/dochter niet naar hem 
laat komen. 

   De succesfactoren   
• Voor heel wat kinderen zijn de begeleiders van de BKO bekende gezichten. Het is dan 

ook een meerwaarde om de begeleiders BKO in te schakelen tijdens de lessen, zeker 
voor de jongste kinderen. Aan de andere kant kennen de begeleiders van de opvang 
de kinderen ook, waardoor ze meteen op een juiste manier op hen kunnen inspelen. 
Bovendien moet er niet meteen gezocht worden naar een vervanger wanneer een les
gever wegvalt. De BKO kan dan zorgen voor een extra begeleider.

• De opleiding Multimovebegeleider stelt de begeleiders BKO in staat bewegingslessen 
te geven. De Multimovelesgevermap is hierbij een goede inspiratiebron en leidraad.

• De goede samenwerking met de scholen is een meerwaarde. De directie kan kinderen 
en ouders gemakkelijk verwittigen wanneer er op het laatste nippertje iets wijzigt.

• Duidelijke afspraken van bij de start en een goede communicatie leiden tot een vlotte 
samenwerking tussen alle partners.



   Het financiële plaatje   

Het deelnamegeld is gelijk aan de retributie voor een uurtje naschoolse opvang, namelijk € 2/les. De 
kinderen die via de opvang inschrijven, staan ook daar ingeschreven en betalen aan de opvang. De 
buitenschoolse kinderopvang mag die inkomsten houden in ruil voor één of twee begeleiders. Op die 
manier hoeft de sportdienst geen kosten te maken voor het aanstellen van een extra lesgever. Kinderen 
die niet naar de opvang gaan, schrijven in en betalen via de sportdienst. De sportdienst vergoedt de 
lesgever die zij aanstellen. De schoolaccommodatie wordt gratis ter beschikking gesteld.

De verzekering voor kinderen ingeschreven via de sportdienst verloopt via de ISBsportverzekering.
Kinderen ingeschreven via de opvang, in dit geval kinderen die anders ook naar de opvang gaan, vallen 
onder de verzekering van de BKO. De deelnemers ontvangen een fiscaal attest afgeleverd door de 
organisatie waar ze ingeschreven zijn. 

Coördinator Multimove Sportdienst Damme
Saskia Dewitte
saskia.dewitte@damme.be
050 28 84 57

 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.
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 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 
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Sportdienst in samenwerking 

met kinderopvang

De Pinte en IBO Stekelbees



   De achtergrond   

   Waar en wanneer   

Vanuit de sportdienst bestaat al lang de stille gedachte 
om iets te organiseren samen met de kinderopvang. 
Dankzij het Multimoveconcept wordt de stap tot 
samenwerking eindelijk gezet. De sportdienst geeft de 
eerste aanzet en de kinderopvang toont zich meteen 
bereid om mee te werken.
De samenwerking heeft tot doel een sportieve 
meerwaarde toe te kennen aan de activiteiten voor 
de kinderen (kleuters) die gebruikmaken van de 
kinderopvang.

De kinderopvang staat open voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in De Pinte en Zevergem naar 
school gaan of er wonen.
Alle kleuters van 3 tot 5 jaar die naar de kinderopvang gaan, kunnen vrijblijvend inschrijven voor Mul-
timove. Het Multimoveaanbod vindt plaats op woensdagnamiddag van 13 tot 13.50 uur. De data van de 
lessen worden op voorhand aangekondigd. In totaal worden er 32 lessen voorzien verspreid over het 
volledige schooljaar (van oktober tot juni).
De begeleiders van de kinderopvang geven de Multimovelessen binnen de lokalen van de kinderopvang, 
zodat er geen extra verplaatsing nodig is. De beschikbare ruimte binnen de kinderopvang is voldoende 
groot om een tiental kleuters te laten deelnemen aan de lessen Multimove.

Kinderen van de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar kunnen ook op zaterdag in de gemeen-
telijke sporthal aan Multimove deelnemen. Deze organisatie van de sportdienst staat open voor alle kin-
deren binnen die leeftijdscategorieën. De Multimovelessen worden georganiseerd op zaterdagnamiddag 
van 13.30 tot 14.30 uur. Er zijn twee lessenreeksen, één van oktober t.e.m. december, gevolgd door een 
reeks van januari tot en met juni.





   De lesgevers   

De lessen op woensdag vinden plaats in ‘t Bommeltje en worden gegeven door begeleiders van de Buiten-
schoolse kinderopvang Stekelbees. De begeleiders van de kinderopvang hebben de opleiding Multimovebe-
geleider gevolgd. Het volgen van de opleiding en het verkrijgen van de lesgeversmap betekent een bijzonder 
grote meerwaarde en ondersteuning.
De begeleiders bereiden in een beurtrolsysteem de lessen voor en geven ze zelfstandig. De voorbereiding 
gebeurt heel nauwkeurig en er wordt veel aandacht besteed aan voldoende variatie in de verschillende be-
wegingsvaardigheden. De begeleider die verantwoordelijk is voor de Multimoveles wordt die dag vrijgesteld 
van het uitwerken van een andere namiddagactiviteit (zoals knutselen, theater, …)

Als bijkomend voordeel beschikt één van de begeleiders binnen de kinderopvang over een diploma LO. Daar-
naast heeft de coördinator van de kinderopvang een diploma master LO. Beide personen beschikken dus over 
heel wat extra didactische en methodische bagage om de Multimovelessen een goede invulling te geven. De 
andere begeleiders kunnen ook bij hen terecht met vragen. 



• Enkele overlegvergaderingen met de sportdienst en de 
kinderopvang waarbij ook de begeleiders worden be-
trokken: brainstorm, selectie van ideeën, praktische uit-
werking

• Na het vastleggen van het concept, de praktische manier 
van werken, … wordt de communicatie van de lessen op-
gestart

• Er wordt een infoavond georganiseerd voor de ouders, 
jammer genoeg zonder succes

• De kinderopvang communiceert vooral naar de “eigen 
klanten” (kleuters) omdat de lessen enkel voor hen toe-
gankelijk zijn

• Inschrijvingen en betalingen gebeuren via de sportdienst 
– Sportbeheer (TicketGang)

• Na verloop van het eerste jaar wordt een evaluatieverga-
dering georganiseerd

• Indien er budgetten beschikbaar zijn, wordt extra mate-
riaal aangekocht voor in de kinderopvang

• Er kan steeds materiaal gebruikt worden van de sport-
dienst. Daarnaast is de sportdienst altijd bereid om te 
helpen of advies te geven, maar de mensen van de kin-
deropvang blijken het uitstekend te doen

• Regelmatig brengt de sportdienst een bezoek om feed-
back te geven, om te kijken of alles goed loopt, ...

   De aanpak   



   De taakverdeling   

• Algemene coördinatie: sportfunctionaris

• Inschrijvingen: sportdienst via TicketGang 

• Promotie:  
- de kinderopvang verstuurt een mailing naar de eigen klanten  
- aan de ingang van de kinderopvang hangt een grote affiche uit  
  op welke data de lessen Multimove plaatsvinden, welke kinder- 
  begeleidster de les zal geven en rond welke thema’s er gewerkt  
  wordt 
- de sportdienst maakt de folders op

• Initiatief en organisatie overlegmomenten: sportfunctionaris

• Aanwezigheden: begeleiders kinderopvang

• Contact ouders: coördinator en begeleiders kinderopvang



   De valkuilen   

Er zijn weinig knelpunten. Er is een uitstekende samenwer-
king, vlotte uitvoering en opvolging en voldoende communica-
tie als de nood zich voordoet.
Mogelijke valkuilen zouden kunnen zijn: gebrek aan ruimte en 
spelmateriaal en misschien te weinig activiteiten buiten en op 
verplaatsing.

   De succesfactoren   
De doorslaggevende succesfactor in de samenwerking tussen 
sportdienst en kinderopvang is de verantwoordelijkheidszin 
van de coördinator en de begeleiders van de kinderopvang 
(voor hun achtergrond verwijzen we naar hun sportopleiding). 
Daarnaast beschikt de kinderopvang over een voldoende grote 
ruimte in de gebouwen van de opvang en staat de sportdienst 
altijd paraat om te helpen, advies te geven en om materiaal ter 
beschikking te stellen.
Het is zeker nodig om regelmatig overleg en evaluatiemomen-
ten te organiseren zodat beide diensten op elkaar afgestemd 
zijn en blijven.



Ouders betalen boven op het tarief van de kinderopvang € 1,5 per les. De inschrijvingen verlopen via 
TicketGang, een systeem dat de sportdienst gebruikt.
De verzekering van de kinderen valt onder de ISB-polis van de sportdienst.
De lesgevers krijgen geen vergoeding omdat de Multimovelessen binnen hun takenpakket van kinder-
opvang valt.
Ook voor de accommodatie hoeft niet te worden betaald, omdat het binnen de kinderopvang zelf plaats-
vindt.

Ellen De Decker 
Verantwoordelijke Stekelbees De Pinte
Bommelstraat 33/22
9840 De Pinte
Tel. 09/245 42 96 (bureau verantwoordelijke)
lkdepinte@landelijkekinderopvang.be

 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.

Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte


 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 
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   Het financiële plaatje   
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Sportdienst betrekt  

de kinderopvang bij Multimove

Gooik



   De achtergrond   

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) is vragen-
de partij om op woensdagnamiddag en tijdens de 
vakanties een centrale opvang te voorzien. Die zou 
er komen in de plaats van één opvang per school 
waarbij maar al te vaak slechts een beperkt aan-
tal kinderen aanwezig is. Bovendien wil de opvang 
meer werken op maat van kinderen en hen meer 
leeftijdsgebonden en kwalitatieve activiteiten aan-
bieden. 

In dezelfde periode wil ook de sportraad een 
initiatief opstarten waarbij gewerkt wordt rond 
een gevarieerd en breed motorisch spectrum voor 
kinderen via een naschools sportaanbod.

De gemeente kan via Multimove aan beide vragen 
tegemoetkomen.  



   Waar en wanneer   

De Multimovelessen vinden plaats op woensdagnamiddag meteen na de school-
uren in het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen (zowel binnen als buiten). De 
kinderen gaan te voet of worden met een busje aan de scholen opgehaald. De ge-
meente financiert dit busje. Na de Multimoveles halen de ouders hun kinderen op 
aan de sporthal of gaan de kinderen te voet naar de kinderopvang in de nabijgele-
gen school.

Voor kleuters wordt gestart met lessen in twee groepen. Elke groep telt ongeveer 
vijftien deelnemers en heeft een vaste lesgever. De begeleiding van de BKO onder-
steunt waar nodig. De les duurt 45 minuten. Aangezien de lesgevers gebruikmaken 
van de verschillende mogelijkheden van de zaal en de buitenterreinen, doen de 
kinderen ervaringen op in verschillende omgevingen. 

Tijdens de Multimoveles van de kleuters hebben de kinderen van de lagere school 
vrij spel in het aanpalende danszaaltje of op de buitenterreinen. Af en toe wordt in 
het kader van een themales geknutseld tijdens het vrij spel. Na de sessie van de 
kleuters volgen de kinderen van de lagere school een Multimoveles van 45 minuten. 
Ook kinderen ouder dan acht jaar - een kleine minderheid - volgen deze lessen uit 
praktische overwegingen en genieten dus ook een extra beweegmoment.

Alle kinderen die op woensdagmiddag in de kinderopvang aanwezig zijn, nemen 
deel aan de Multimoveles. Hierdoor bereiken we ook kinderen/ouders die niet 
sportminded zijn of kinderen die anders niet in het reguliere sportaanbod terecht-
kunnen. 



   De lesgevers   
We werken met twee vaste lesgevers, beiden 
bachelors LO, met een Vlabus contract. Zij 
werken de lesvoorbereidingen uit en voorzien 
samen met de verantwoordelijke BKO thema-
lessen gekoppeld aan de sint, kerst, carnaval, 
…
Om afwezige lesgevers te vervangen doet 
de gemeente een beroep op een aantal losse 
(back-up) lesgevers. Dat zijn voornamelijk 
studenten LO, ervaren lesgevers uit sport-
clubs of lesgevers met didactische kwaliteiten 
en ervaring met jonge kinderen. 

De begeleiders van de BKO ondersteunen de 
lesgevers tijdens de lessen, door onder an-
dere de veiligheid te bewaken, te helpen bij 
toiletbezoekjes, het materiaal klaar te zetten, 
toezicht te houden tijdens vrij spel, …. De 
aanwezigheid van de begeleiders van de BKO 
heeft tot doel ervaring op te doen om op ter-
mijn ook zelf les te kunnen geven. Daarnaast 
verzorgen zij de opvang voor en na de les.
Tijdens de vakanties verzorgen de begelei-
ders van de BKO een Multimoveaanbod in de 
opvang. 



   De aanpak   

De sportdienst licht het Multimoveconcept toe aan de begeleiders BKO en plant een 
overleg over de invulling van Multimove
• Afspraak om alle aanwezige kinderen te laten deelnemen aan de Multimoveles
• Centraliseren van de kinderopvang op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties 

kan leiden tot een gediversifieerd aanbod dat leeftijd- en interessegebonden is
• Vernieuwende kwaliteitsvolle invulling van de kinderopvang met de boodschap om 

niet-sportspecifiek te bewegen
• Zelf initiatief nemen om tijdens verlofperiodes beweegactiviteiten te organiseren
• Aanvullende activiteiten aanbieden tijdens opvanguren, bv. knutselen voor themalessen 

De sportdienst licht Multimove toe aan lesgevers
• Overleg met de lesgevers in functie van hun lesopdracht (invulling van de lessen, 

ondersteuningsvormen via de Multimovewebsite en sportdienst, …)
• Goede afspraken maken rond werkmethodieken zoals het werken via een centraal 

Google Drive-document voor het noteren van aanwezigheden, thema’s, gebruik ma-
terialen en accommodatie

Lesgevers en begeleiders BKO volgen een opleiding Multimovebegeleider van de 
Vlaamse Trainersschool

Communicatie naar ouders over één centrale opvang op woensdagnamiddag en de deel-
name van alle kinderen aan het bewegingsaanbod. De BKO en de scholen communiceren 
via info in nieuwsbrieven en op de website, het uitdelen van flyers met het Multimove- 
aanbod bij de start van het schooljaar, …

Vastleggen van de verplaatsing van school naar de Multimoveles: met de bus of te voet 
in functie van de afstand

Duidelijke taakafbakening tussen de opdracht van de lesgevers en de taken van de 
BKO-begeleiding. Regelmatig overleg tussen de coördinator BKO en de sportdienst om 
zaken snel bij te sturen (vooral bij de start van de lessenreeks)

Multimove als vast agendapunt tijdens intern overleg BKO
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   De taakverdeling   

Sportdienst
• Coördinatie
• Reserveren accommodatie en voorzien van voldoende 

materiaal
• Lesgevers zoeken, contact met hogeschool Parnas (studenten 

LO/stage)
• Lesinhoud (i.s.m. Vlabuslesgevers)
• Aanspreekpunt voor lesgevers
• Promotie: website, artikel in ‘Info Gooik’ en regionale pers, 

spandoek en beachvlag, T-shirts lesgevers, flyers en affiches 
verspreiden via de scholen, sportcentrum, bib, …
Op plaatsen waar jonge gezinnen komen, open lesdag, …

BKO
• Coördinatie
• Opvang voor en na de les
• Ondersteuning tijdens de lessen: veiligheid, toilet, klaarzetten 

materiaal, toezicht tijdens vrij spel, … en op termijn ook zelf 
lesgeven

• Aanspreekpunt voor ouders
• Multimoveaanbod tijdens de vakanties
• Promotie: info in nieuwsbrief BKO, flyers worden uitgedeeld 

aan de ouders, mond-tot-mondreclame

Jeugddienst
• Promotie
• Ondersteunende coördinatie (back-up)



   De valkuilen   

Het goed ondersteunen van de begeleiders van de BKO is zeer 
belangrijk. Stel een persoon binnen de BKO aan als drijvende 
en motiverende kracht voor de begeleiders. Probeer de bege-
leiders in te schakelen tijdens de lessen. Dit is geen gemakke-
lijke opdracht aangezien zij hiervoor geen grondige opleiding 
hebben genoten en didactisch niet zo sterk staan. Via kleine 
(veiligheids)opdrachten kan je hen meer betrekken bij de les-
sen zelf en hen kleine opdrachten toevertrouwen.

   De succesfactoren   
Via een samenwerking met de BKO
• bereik je kinderen die niet behoren tot het standaard 

sportpubliek,
• realiseer je sectoroverschrijdende doelstellingen,
• kan je het belang van bewegen overbrengen op de 

begeleiders BKO.

Een gecentraliseerde opvang geeft bovendien de mogelijkheid 
om een kwalitatief, leeftijdsgebonden aanbod te creëren en 
niet enkel voor bewegen. Denk aan huiswerkbegeleiding op 
maat, knutselactiviteiten, spelvormen, …

Zorg voor goede lesgevers. Bachelors/masters LO zijn een 
pluspunt maar geen must. Gedreven en creatieve begeleiders 
die sportminded zijn kunnen aan de hand van de aangereik-
te tools (o.a. de lesgevermap) jonge kinderen op een speelse 
manier aan het bewegen krijgen … en daar draait het toch al-
lemaal om!



De deelnameprijs is bij de prijs van de opvang inbegrepen. 
Eventuele externe kinderen (die niet zijn ingeschreven bij BKO) betalen € 30 per schooljaar en bijko-
mend € 1 per aanwezige les. De sportdienst (via de lesgevers) ontvangt het inschrijvingsgeld van de 
externe kinderen.
De begeleiding van de BKO houdt de deelnemerslijst bij via het softwareprogramma van de opvang. 

Uitgaven sportdienst/gemeente
• Lesgevers (Vlabuscontract)
• Huur sportaccommodatie
• Promotie (flyers, affiches)
• Aankoop klein (sport)materiaal
• Kostprijs opleiding lesgevers
• Busvervoer naar de les
• Verzekering kinderen via ISB-sportongevallenverzekering

Uitgaven BKO 
• Vergoeding begeleiders BKO valt binnen het takenpakket
• Aankoop klein materiaal (sport- en knutselmateriaal)

Coördinator Kinderopvang Gooik
Katrien Neuckermans
katrien.neuckermans@gooik.be
0497/50 64 10 

 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.

Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte


 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 
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   Het financiële plaatje   



4
Kinderopvang IBO  
Het Wespenestje

Wespelaar



   De achtergrond   

De kinderopvang streeft ernaar de kinderen 
te stimuleren in hun ontwikkeling op zowel 
persoonlijk, cognitief, motorisch als sociaal vlak. 
Het doel om te starten met Multimove is 
tweeledig. Enerzijds wil de kinderopvang meer 
aandacht besteden aan beweging binnen de 
werking. Anderzijds wil de kinderopvang het 
activiteitenaanbod gevarieerder maken en 
afwisseling aanbieden tussen beweging, spel, 
knutselen, … 
Multimove is een goed en laagdrempelig 
concept om de eerste stap te zetten naar meer 
en gevarieerder bewegen binnen de reguliere 
werking van de kinderopvang.



   Waar en wanneer   

We bieden Multimove aan  op woensdagnamiddag. Van 14 tot 15 uur aan de allerkleinste kleuters (2,5 – 
3 jaar) en nadien van 15 tot 16 uur aan de oudste kleuters (4 – 5 jaar).
De Multimoveles duurt 1 uur en wordt gevolgd of voorafgegaan door een bijkomende activiteit (knutselen, 
poppenspel, quiz, zoektocht, gezelschapsspel, toneel, verhaal, ...). De bijkomende activiteit kleden we al 
dan niet in rond hetzelfde thema.

De kleuters bewegen meestal in de parochiezaal of buiten. De parochiezaal bevindt zich onmiddellijk 
naast de IBO. Omdat we in het verleden al een overeenkomst hadden over het gebruik van die zaal, moe-
ten we geen extra huurprijs betalen.
Heel af en toe vindt de Multimoveles plaats in het lokaal (refter) van de IBO.

Ook de lagere schoolkinderen bieden we wekelijks een bewegingsactiviteit aan, weliswaar niet altijd in 
de vorm van een Multimoveles. Wanneer dit wel gebeurt, werken we de les uit met meer variatie en meer 
uitdagende oefenstof dan voor de jongsten.



   De lesgevers   
Het diensthoofd van de kinderopvang volgt 
samen met vier begeleiders de opleiding tot 
Multimovebegeleider. Tijdens de opleiding 
krijgen ze de nodige didactische en metho-
dische tips over hoe ze het best een bewe-
gingsles in de praktijk organiseren. Ook de 
uitgebreide lesgeversmap is een heel handig 
werkinstrument.

De begeleiders van de buitenschoolse op-
vang staan volledig zelfstandig in voor de 
Multimovelessen. Ze bereiden hun les voor, 
voeren ze uit en evalueren ze nadien. De be-
geleiders organiseren de activiteiten binnen 
hun takenpakket en krijgen hiervoor geen 
extra vergoeding.
Elke les werken ze rond drie bewegings-
vaardigheden. Er is steeds één lesgever per 
groep. De lesgever kan bij een grote op-
komst van kleuters eventueel ondersteuning 
krijgen van een extra begeleider om alles in 
goede banen te leiden.
Bij vragen, extra ondersteuning, … 
kunnen we steeds een beroep doen op de 
Multimovebegeleider van de sportdienst.



• Het diensthoofd pikt het Multimove-concept op en gaat meteen op zoek naar 
meer informatie. De informatie die ze vergaart op de Multimovewebsite wak-
kert haar interesse nog verder aan.

• De kinderopvang is steeds op zoek naar nieuwe ideeën, oefenstof en activitei-
ten om het programma binnen zijn werking invulling te geven. Nieuwe en con-
crete inspiratie zoeken is niet altijd even eenvoudig, maar Multimove lijkt de 
nodige ondersteuning te kunnen bieden. Het diensthoofd gaat na of de kinder-
opvang als organisatie kan voldoen aan de voorwaarden om erkend te worden. 

• Het diensthoofd stelt Multimove vervolgens voor aan de begeleiders van de 
kinderopvang. Vier van hen tonen zich heel enthousiast en zijn meteen bereid 
om samen met het diensthoofd de opleiding te volgen. 

• Het diensthoofd legt vervolgens Multimove uitgebreid voor (voorwaarden, 
kandidaat-begeleiders, …) aan het bestuur van de kinderopvang. Ook het be-
stuur gaat akkoord. Het diensthoofd krijgt de goedkeuring om Multimove te 
implementeren binnen de werking en om de begeleiders op kosten van de IBO 
de opleiding tot Multimovebegeleider te laten volgen.

• Nadat ze het attest van Multimovebegeleider hebben behaald, stellen de be-
geleiders en het diensthoofd Multimove nog eens voor aan het volledige bege-
leidersteam. Op die manier zijn alle begeleiders op de hoogte van de manier 
van werken en worden ze zich bewust van het belang van gevarieerd bewegen.

• Het Multimove-begeleidersteam start de werking op en werkt de activiteiten 
uit. Bij de start van het project worden de ouders/kinderen geïnformeerd over 
het aanbod. Bij nieuwe inschrijvingen wordt het concept van Multimove extra 
toegelicht.

   De aanpak   



   De taakverdeling   

   De valkuilen   

Aangezien IBO Het Wespenestje zijn werking onafhankelijk van an-
dere partners heeft opgestart, worden alle taken verdeeld onder het 
diensthoofd van de kinderopvang en de begeleiders.
De begeleiders nemen voornamelijk de praktische uitwerking van 
de lessen op zich terwijl het diensthoofd vooral communiceert met 
de ouders en eventuele contacten met de lokale sportdienst en scho-
len onderhoudt (in functie van promotie).

• Kinderen moeten niet vooraf inschrijven om aanwezig te zijn tij-
dens de opvang op woensdagnamiddag. De capaciteit en begelei-
ding van de opvang is momenteel immers nog groot genoeg.

• Wanneer er niet met inschrijvingen gewerkt wordt, is het moei-
lijk om in te schatten hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. Dat 
maakt de voorbereiding van de activiteiten niet zo eenvoudig. 
Meestal bereiden de begeleiders activiteiten voor gericht op een 
groepje van vijftien kinderen. Dat is het gemiddeld aantal aanwe-
zigen.

• Vaak nemen nieuwe kinderen deel waarvan het moeilijk inschat-
ten is welk motorisch niveau ze halen. Als begeleider ben je nog 
niet vertrouwd met die kinderen, en het neemt ook de nodige tijd 
in beslag om ze te leren kennen. Dat kan uiteraard een effect heb-
ben op de voorbereide les.



   De succesfactoren   
Kinderen bewegen graag en houden van 
afwisseling en fantasie.  De les opbou-
wen rond een thema of aan de hand van 
een verhaal is altijd een groot succes. 
Nieuwe en creatieve oefenstof wekt ui-
teraard ook steeds de aandacht van de 
kinderen. De Multimove-lesgeversmap 
is voor de begeleiders een houvast om 
activiteiten uit te werken. Ze halen er 
heel veel nieuwe ideeën en spelvormen  
uit. De begeleiders zijn heel enthousiast 
over deze map.

De begeleiders die de Multimove- 
activiteiten geven zijn heel gemotiveerd 
en enthousiast. De inzet van dergelijke 
personen is cruciaal in het welslagen 
van de uitwerking. Het volgen van de 
opleiding was ook op persoonlijk vlak 
een verrijking. De begeleiders hebben 
hier veel uit geleerd. 

Door Multimove te organiseren staan de 
begeleiders meer stil bij de verschillen-
de vaardigheden. Ze kiezen bewuster 
activiteiten in functie van de 12 vaardig-
heden zodat het aanbod veel gevarieer-
der is in vergelijking met vroeger. Dat 
komt de ontwikkeling van de kinderen 
ten goede.



De kinderopvang heeft de opleiding van de Multimovebegeleiders bekostigd.
Ouders betalen de gewone opvangkost zoals voorheen. Er is dus geen extra kost voor de Multimoveles.
De opvang staat in voor de verzekering van de kinderen.

Sandra Croes 
Diensthoofd IBO 
Het Wespenestje vzw 
Grote Baan 54 
3150 Wespelaar 
016/60 78 98 
ibo@wespenestje.be

 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-
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leerkrachten.
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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 
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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 

6Putt.indd   1 30-10-2014   12:26:07

   Het financiële plaatje   



5
Sportdienst in samenwerking 

met kinderopvang

Overpelt



   De achtergrond   

De capaciteit van de naschoolse opvang 
wordt te klein waardoor de opvang kinderen 
moet weigeren. Omdat er nog enkele zalen 
vrij zijn in de sporthal, lanceert de dienst vrije 
tijd het idee om aan kinderen uit de opvang 
Multimoveles te geven. Op die manier wordt 
er extra capaciteit in de opvang gecreëerd 
Naast deze Multimoveles in de opvang, geeft 
ook de sportdienst een Multimovesessie. 



   Waar en wanneer   
De Multimoveles voor de kinderen van de opvang 
en de les voor alle andere (externe) kinderen vin-
den naast elkaar plaats op dinsdag en donderdag 
van 16 tot 17 uur in het gemeentelijk sportcentrum 
De Bemvoort. Het sportcentrum ligt op wandelaf-
stand van de school en de kinderopvang. De bege-
leiders van de kinderopvang begeleiden de kinde-
ren uit de opvang naar het sportcentrum en na de 
les terug naar de opvang. 

In eerste instantie nemen alle kinderen die zeker tot 
17.15 uur in de opvang blijven, aan de Multimove- 
lessen deel. Sommige kinderen maken echter liever 
hun huiswerk of vinden de lessen niet leuk. Daar-
om wordt enkele weken later beslist dat enkel de 
gemotiveerde kinderen aan de lessen hoeven deel 
te nemen.



   De lesgevers   

Enkele begeleiders van de kinderopvang geven 
de Multimoveles voor kinderen uit de opvang. Zij 
beschikken over het diploma kinderverzorgster/
opvoeder en volgden de opleiding Multimovebege-
leider. Wekelijks geeft een andere begeleider les. 
Indien er minder dan veertien kinderen deelnemen, 
geeft één begeleider les. Een andere begeleider as-
sisteert dan wel bij de verplaatsing van de kinderen 
naar de sporthal en terug. Indien er meer dan veer-
tien kinderen Multimoven, geven twee begeleiders 
samen les.

In de groep van de sportdienst beschikt één vaste 
lesgever van de sportdienst over het diploma re-
gentaat LO en het attest Multimovebegeleider.



   De aanpak   

Brainstorm over mogelijke oplossingen capaciteitsprobleem opvang
• Overleg met diensthoofden vrije tijd, jeugd, cultuur, bib, opvang, …
• Samen werken ze een concept uit om de overbezetting in de naschoolse opvang op 

te vangen, namelijk: de verschillende gemeentelijke diensten organiseren activitei-
ten voor de kinderen zoals beweeg- en sportmomenten, culturele activiteiten, … De 
begeleiders van de opvang brengen de kinderen naar de activiteit en nadien terug 
naar de opvang

• Praktische organisatie van een beweegmoment in de sporthal voor kinderen uit de 
opvang, op een moment dat de sporthal leeg is. De begeleiders van de opvang worden 
bij de Multimovelessen betrokken, geven de lessen zelf, en verzorgen het  transport 
van de kinderen naar en van de les

Voorbereiding start
• In een overlegmoment tussen de sportdienst en de twee hoofdbegeleiders van de 

opvang wordt Multimove toegelicht. Er wordt beslist dat de begeleiders om de beurt 
zullen lesgeven

• Alle begeleiders volgen de opleiding Multimovebegeleider
• De sportdienst bereidt een apart aanbod voor voor kinderen die niet naar de opvang 

gaan

Informeren ouders
• Multimove wordt opgenomen in het gemeentelijk infoblad en het neuzeneuzekrantje 

dat in de kleuterscholen en het basisonderwijs uitgedeeld wordt
• Multimoveflyers worden via de kinderopvang verspreid
• Mond-tot-mondreclame via ouders van de kinderopvang

1

2
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   De taakverdeling   

Sportdienst
• Algemene coördinatie
• Organiseren van overlegmomenten en praktische afspra-

ken met de naschoolse opvang
• Promotie via het gemeentelijke infoblad en via het neuze-

neuzekrantje voor kleuterscholen en basisonderwijs
• Communicatie met ouders
• Organiseren van een eigen lessenreeks Multimove (voor 

kinderen die niet naar de opvang gaan)
• Voorzien van lesgever 
• Bijhouden van inschrijvingen en aanwezigheden 

Kinderopvang
• Begeleiders van de opvang geven om de beurt een Multi-

moveles in de sporthal, zij bereiden de lessen zelf voor
• Opvolgen van de aanwezigheden
• Communicatie met de ouders van kinderen in de opvang
• De begeleiders brengen de kinderen van de school naar de 

sporthal en na de les terug naar de opvang



   De valkuilen   

De begeleiders van de opvang staan er niet allemaal achter om zelf de Multimovelessen te 
geven en voelen zich niet zeker in deze functie. De sportdienst en opvang kiezen dan ook voor 
een beurtrol zodat de begeleiders niet wekelijks les hoeven te geven. Dit zorgt er echter voor 
dat de begeleiders van de opvang weinig ervaring kunnen opdoen in het lesgeven. Ze vinden 
het zeer moeilijk, waardoor ook de kinderen de lessen niet zo positief ervaren. Ze krijgen het 
organisatorisch moeilijk geregeld en hebben problemen om de orde te bewaren. Bij de bege-
leider van de sportdienst stelt dit probleem zich niet omdat die hiervoor academisch opgeleid 
is. Begeleiders van de opvang zijn gediplomeerd om de kinderen op te vangen, maar niet om 
een sportles te geven.

Na één jaar Multimove wordt dan ook beslist om het aanbod vanuit de opvang te schrappen. 
Nu biedt enkel de sportdienst Multimovelessen aan. Kinderen uit de opvang kunnen hier wel 
nog voor inschrijven. De begeleiders van de opvang brengen deze kinderen naar de les en 
nadien terug naar de opvang. 

Het is belangrijk dat begeleiders van de opvang er zelf 100% achter staan om als lesgever in-
geschakeld te worden. Een goede begeleiding en ondersteuning in de voorbereiding, opbouw 
en organisatie van de lessen biedt zeker en vast een grote meerwaarde. 

   De succesfactoren   
Na het schrappen van het aanbod vanuit de opvang stelt de sportdienst een extra externe 
lesgever aan voor de Multimovelessen. De begeleiders van de opvang zorgen voor het vervoer 
van de school naar de les en na de les terug naar de opvang. Dit systeem werkt perfect. Ook 
voor de andere gemeentelijke activiteiten neemt de gemeente de organisatie op zich en zorgen 
de begeleiders van de opvang voor een veilige verplaatsing van de kinderen van en naar de 
activiteit.
De opvang kreeg gedurende het eerste Multimovejaar sport- en beweegmateriaal van de sport-
dienst. Dit materiaal wordt ook tijdens de zomer gebruikt om buiten op het grasveld met de 
kinderen te spelen. Multimove heeft de visie van de opvang over een sportieve opvang in posi-
tieve zin veranderd. De opvang tracht regelmatig sportieve spelen op te nemen in zijn aanbod.



De begeleiders van de opvang geven de Multimovelessen binnen hun normale uurregeling en worden 
hiervoor niet extra vergoed. Dit levert dus geen zichtbare kosten op. De sportdienst vergoedt de ex-
tra lesgever via de inkomsten van het inschrijvingsgeld. Deelname voor een volledig jaar kost € 60.  
Kinderen die voor een half jaar inschrijven betalen € 30 (okt-dec) of € 40 (jan-mei).
De accommodatie staat gratis ter beschikking. 
De deelnemende kinderen zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering.

 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.

Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte


 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 
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De sportdienst maakte een bundel van alle lesvoorbereidigen in verband met •	
Multimove van de voorbije jaren. Deze bundel dient binnen de gemeente als 
extra aanvulling op de Multimove lesgeversmap. 



 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 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.
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Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte


 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 
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De sportdienst maakte een bundel van alle lesvoorbereidigen in verband met •	
Multimove van de voorbije jaren. Deze bundel dient binnen de gemeente als 
extra aanvulling op de Multimove lesgeversmap. 
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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.
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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
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Coördinator Multimove sportdienst Putte, 
Bart De Smedt, bart.desmedt@putte.be, 015/253370

   Colofon   

‘Goede praktijken van Multimove voor kinderen binnen kinderopvangini-
tiatieven: 6 inspirerende en praktische fiches’ is een uitgave van het Bloso.

Auteurs: Ine Esch, Sofie De Bock

Creatie en realisatie: Something Ellis

De volledige publicatie ‘Goede praktijken van Multimove voor kinderen 
binnen kinderopvanginitiatieven: 6 inspirerende en praktische fiches’  

kun je downloaden op

www.multimove.be

 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.
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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.
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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 

6Putt.indd   1 30-10-2014   12:26:07

 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.

Sportdienst in samenwerking 
met kinderopvang

 

Putte


 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 

6Putt.indd   1 30-10-2014   12:26:07


