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Multimove stelt voor


5 inspiratiefiches


op maat van maatschappelijk 
kwetsbare kinderen
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 Inleiding 

5 organisatiemodellen

Multimove betekent meer dan ‘veel bewegen’. Het betekent ook plezier beleven, gevarieerd bewegen, 
lekker ontspannen, werken aan een brede motorische vorming, … en dit voor alle kinderen van 3 tot 
8 jaar. Helaas is de realiteit dat sport en bewegen voor heel wat kinderen allesbehalve een evidentie 
is. Zowel financiële, culturele als praktische drempels maken dat heel wat kinderen uit de boot vallen.

Met het Multimove-aanbod willen we zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om aan beweeg- 
activiteiten deel te nemen. Dit is dan ook de insteek van deze publicatie. Aan de hand van vijf fiches 
delen we vijf inspirerende praktijkvoorbeelden. Het zijn telkens cases die zich tot specifieke doel-
groepen richten. Zowel de benadering naar kinderen in armoede, kinderen met een beperking als 
kinderen van een andere origine komen erin aan bod. 

We hopen dat deze publicatie jullie kan inspireren en een aantal nuttige tips bevat waarmee jullie aan 
de slag kunnen. Het is allesbehalve onze intentie om bepaalde scenario’s op te leggen. Wel om tips en 
ideeën aan te reiken die jullie op het terrein kunnen gebruiken.

We wensen je alvast veel leesplezier.

Ine Esch & Sofie De Bock

Volgende 5 organisatiemodellen komen aan bod in de fiches:

 Aandacht voor kinderen van een andere origine en kinderen in armoede bij Jespo vzw

  UiTPAS Gent: een spaar- en voordelenpas voor je vrije tijd

  Het Sportcentrum Peerdsbos verwelkomt kinderen met een beperking

  Sportdienst Genk bereikt kansarme kinderen en kinderen van een andere origine 
    via een naschools sportaanbod

  Buurtsport in Gent: Multimoven met je buur(t).
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Aandacht voor kinderen 
van een andere origine en 

kinderen in armoede 
bij Jespo vzw





 De achtergrond 

Jespo vzw organiseert voor de Antwerpse jeugd een naschools, 
kindgericht omnisport-activiteitenaanbod. In de stad Antwer-
pen waar Jespo vzw actief is, groeit maar liefst een vierde van 
de kinderen op in kansarmoede. 67% van de kinderen jonger 
dan 9 jaar is bovendien van een andere origine. 

De doelstelling van Jespo vzw bestaat erin voor alle Antwerp-
se jongeren een sportaanbod te voorzien. Hun oorspronkelijke 
missie bestond erin de minder gegoede kinderen kansen te 
bieden om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Vandaag 
richten ze zich tot alle kinderen en schenken ze bijzondere 
aandacht aan kinderen uit minder gegoede gezinnen, kinde-
ren van andere origine, … zodat ze zoveel mogelijk kinderen 
bereiken. Van de 2.600 meisjes en jongens die deelnemen aan 
de wekelijkse sportactiviteiten, wonen er 48,6% in een (zeer) 
kansarme wijk en is 44% van een andere origine.

Jespo vzw bestaat uit een klein team van vier vaste medewer-
kers. Ze doen beroep op een groot aantal vrijwilligers (450) 
die ingezet worden voor zowel sportinitiaties, sportlessen, toe-
leiding, het informeren en begeleiden van ouders en jongeren, 
… Jespo vzw besteedt veel aandacht aan een professionele 
opleiding zowel voor z’n vaste medewerkers als z’n vrijwilli-
gers.



 De communicatie  

Toeleiding gebeurt door:

. het opnemen van doelgroeppartners in je netwerk. Zorg dat je eigen 
aanbod en visie bij deze partners gekend is zodat zij ouders en kinde-
ren kunnen doorverwijzen naar Jespo vzw.

. duidelijke en klare communicatie, eenvoudig taalgebruik, sprekende 
beelden, … Specifieke tips vind je op de site van het Huis van het Ne-
derlands - Vorming ‘Klare Taal’.

. het gebruik van foto’s waarin diversiteit en multiculturaliteit tot uiting 
komen.

. het gebruik van groepsfoto’s. Deze foto’s spreken kinderen van een 
andere origine vaak meer aan.

. het gebruiken van promotionele foto’s die kinderen uit je eigen aanbod 
tonen. Het bevordert de erkenning en trots waardoor kinderen zich 
aangespoord voelen hun ervaring met anderen te delen.

. het investeren in netwerken en relaties. Geef de jongeren het gevoel 
dat ze welkom zijn. Straal een positief imago uit ten aanzien van de 
doelgroepen.

. door in alle stadia van het proces (idee – start – organisatie – promo-
tie) aandacht aan de verschillende doelgroepen te besteden. Hou er 
rekening mee dat diversiteit niet alleen bij de deelnemers een pluspunt 
is. Ook bij de vrijwilligers, lesgevers, bestuursleden, … biedt het een 
meerwaarde.

Enkele voorbeelden van toeleidingsacties waarin het belang van net-
werken en samenwerken centraal staat:

. sportinitiaties tijdens het straatfeest van een Marokkaanse moskee;

. karate-initiatie tijdens een voedselbedeling;

. sportinitiaties en demo’s tijdens cultuurfestivals en stadsactiviteiten;

. infosessies tijdens ouderavonden van de school;  



. uitdelen van flyers rond naschools aanbod in en aan scholen. 
Doe dit een week voor de start van de lessenreeks en op de dag 
zelf;

. infosessies voor anderstalige ouders.  
Meer info: http://deschoolbrug.be/ 

Andere promotionele acties zijn:

. brochure naar alle scholen en doelgroeppartners; 

. flyers die rechtstreeks aan het doelpubliek uitgedeeld worden;

. nieuwsbrief t.a.v. alle huidige en vroegere deelnemers;

. op het einde van de lessenreeks infosessies over het vervolgaan-
bod.

 Het financiële plaatje 

Jespo vzw vraagt een democratisch deelnamebedrag van 50 euro 
per lessenreeks (12 lessen). Zelf hanteren ze geen sociaal tarief. 
Wel verwijzen ze de ouders door naar bestaande kortingssystemen 
(Sporting A, OCMW Antwerpen, …) en trachten ze hen hierover zo 
goed mogelijk te informeren. Waar nodig, helpen ze actief mee om 
ouders wegwijs te maken.

Handig om weten is dat het attest voor de mutualiteit door Jespo 
vzw geautomatiseerd werd. Iedereen die deelneemt en betaalt, 
krijgt automatisch een uniform attest voor de mutualiteit via e-mail 
doorgestuurd. Dit document is geldig bij alle mutualiteiten en geeft 
je recht op een deel van de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 
Mensen zonder e-mailadres ontvangen dit document per post. 



 Voor wie 

Kinderen tussen 5 en 8 jaar kunnen in 4 districten van 
stad Antwerpen Multimoven.
. woensdag: Hoboken
. zaterdag: Borgerhout en Deurne
. zondag: Antwerpen-Noord

De deelnemende kinderen vormen een goede weerspie-
geling van de maatschappij.

Jespo vzw beschikte al over een bewegingsschool voor 
de jongste kinderen en een omnisportaanbod voor de 
oudere kinderen. Multimove kan de doorstroom tussen 
beide initiatieven verbeteren en de kloof ertussen invul-
len. Bij Jespo vzw vormt Multimove een prima opvolger 
van de bewegingsscholen en een ideale basis om nadien 
omnisport of een specifieke sport bij Jespo vzw of in een 
sportclub te beoefenen.

 De lesgever 

Jespo vzw werkt vooral met vrijwilligers die lesgeven. 
Het is belangrijk dat de vrijwilligers voeling hebben met 
de visie van Jespo vzw en deze visie mee uitdragen. Hun 
inlevingsvermogen, ervaring met de specifieke doelgroe-
pen en vaardigheden om kinderen een veilig gevoel te 
geven, zijn belangrijke criteria bij de lesgevers van Jespo 
vzw.



 De valkuilen 

 Het personeelsverloop, zowel binnen de eigen 
organisatie als bij de doelgroeppartners, kan 
een valkuil vormen. Zie erop toe dat er met de 
wissel van lesgevers geen knowhow verdwijnt 
en dat het contact met bepaalde wijken niet 
vermindert. 

 Kinderen aanspreken en aantrekken is belang-
rijk. Nog belangrijker is het om deze kinderen 
via trajectbegeleiding aan boord te houden. 
Bied daarom hulp bij de inschrijving, geef 
info over kortingstarieven, probeer iemand 
in te zetten om de kinderen op te volgen, pols 
waarom ze wegblijven en kijk samen met de 
ouders hoe je dit kan oplossen.

 Mocht niet iedereen binnen je organisatie met-
een achter het verhaal van doelgroepen staan, 
ga dan alvast aan de slag met hen die er wel 
volledig achter staan. Zij zijn goed geplaatst 
om anderen op basis van hun ervaringen te in-
spireren.

 Jespo vzw investeert al jaren in het bereiken 
van kinderen van een andere origine en kin-
deren in armoede. Het is een traject van lange 
adem. Laat je niet ontmoedigen wanneer je 
niet meteen grote resultaten boekt.



 De succesfactoren 

. Verdiep je voor de start in de leefwereld van de doelgroep. Leg op 
voorhand goede contacten met organisaties en verenigingen die al er-
varing met de doelgroep hebben.

. Werk in schriftelijke communicatie met icoontjes. Ze zijn universeel 
en voor iedereen – ongeacht de moedertaal – duidelijk.

. Zorg ervoor dat in je schriftelijke communicatie de volgende zin in het 
Frans en Engels vermeld staat: ‘Als je niet alle info begrijpt, bel dan 
naar …’ Dit toont dat je openstaat voor andere nationaliteiten en hen 
ook verwelkomt. 

. Een sms’je wordt vaker gelezen dan een e-mail. Vandaar dat Jespo 
vzw praktische boodschappen (afgelaste les, extra les, …) vaak via 
sms communiceert.

. Laat diversiteit tot uiting komen in de foto’s die je kiest. Gebruik onder 
meer groepsfoto’s waarop niet alleen blanke kinderen afgebeeld staan. 

. Zorg voor een flexibel inschrijvingssysteem. Door bijvoorbeeld: vol-
doende proeflessen, inschrijvingsgeld op basis van een betalingsplan, 
informatie aan de ouders over verschillende terugbetalingsmogelijk-
heden, …

. Werk aan een positief imago en stel je bewust open voor de doelgroep. 
Geef iedereen het gevoel dat hij/zij welkom is in jouw organisatie.

. Doe samen met je team (lesgevers, collega’s, bestuursleden) een ac-
tiviteit met de doelgroep. Zo krijgt het hele team meer inzicht in de 
leefwereld van de doelgroep.

. Organiseer promotieactiviteiten of initiaties op locaties die goed be-
reikbaar zijn en die ook gekend zijn bij de doelgroep.

. Informeer de lesgevers over hoe je met diverse culturen omgaat.

. Investeer in een goed netwerk.

. Ga heel lokaal te werk. Flyer na de schooluren in de week voor de 
start en de avond van de start in de desbetreffende wijk of buurt.



 Contact 
Arne Francq

     arne@jespo.be

   03 289 32 53




UiTPAS Gent:

een spaar- en voordelenpas 
voor je vrije tijd



 De achtergrond 

UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten (cultuur, jeugd, 
sport). Deze kaart heeft een dubbele functie: enerzijds kan je met de UiTPAS punten spa-
ren en omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel. Anderzijds kunnen mensen 
met een UiTPAS ook aan een verlaagd tarief sporten.

UiTPAS verlaagt participatiedrempels voor zowel deelnemers als organisatoren en lokale 
overheden.

. UiTPAS combineert een voordelenprogramma voor iedereen en biedt financiële kor-
tingen aan mensen in armoede. Zo kunnen ze makkelijker en zonder stigmatisering 
deelnemen aan het vrijetijdsleven.

. Aan organisatoren biedt UiTPAS de kans om een minder bekend aanbod in de kijker te 
plaatsen en in te spelen op het potentieel van UiTPAS als loyaliteitsprogramma.

. Een ander voordeel van dit pasje is dat overheden beter inzicht krijgen in 
het participatiegedrag van hun inwoners en op basis hiervan hun adminis-
tratie kunnen vereenvoudigen.

CultuurNet Vlaanderen ondersteunt, faciliteert en begeleidt de ontwikkeling 
van UiTPAS binnen een stad, gemeente of regio met behulp van tools, docu-
mentatie en best practices. De steden, gemeenten en regio’s zorgen voor de 
lokale toepassing in de praktijk. 





 De UiTPAS Gent  

UiTPAS Gent is een digitale kaart die iedereen vanaf 3 jaar kan aan-
kopen en waarmee je aan cultuur-, sport- of jeugdactiviteiten kan 
deelnemen.

Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Punten sparen doe je aan de 
balie of de spaarzuil van één van de vele verschillende vrijetijdsor-
ganisaties die UiTPAS aanvaarden. Voor sportactiviteiten kan dit in 
de verschillende sporthallen en zwembaden van de Stad Gent. Per 
deelname kan je één UiTpunt sparen. Heb je voldoende punten ver-
zameld, dan kan je die omruilen voor een vrijetijdsactiviteit of -item 
van jouw keuze. 

Belangrijk om weten is dat er per week maximum 1 punt per sport-
locatie gespaard kan worden. Bovendien kunnen mensen in armoede 
bij elke UiTPAS-activiteit (cultuur, jeugd, sport) van speciale kortin-
gen of reductietarieven genieten (e-tarief). Personen die recht heb-
ben op het e-tarief krijgen bij deelname 80% korting. Bij reservatie 
of inschrijving moet de deelnemer wel meteen aantonen dat hij recht 
heeft op het e-tarief. Op die manier wil men kwetsbare groepen naar 
het sportaanbod in Gent toeleiden. 

Dit betekent naar:
  alle zwembaden van de Stad Gent;
  jeugd- en sportkampen van de Stad Gent;
  sport- en bewegingsreeksen van de Stad Gent 
  (bijvoorbeeld Multimove);
  … 



 Voor wie 

UiTPAS Gent is er zowel voor Gentenaars als 
niet-Gentenaars. Met uitzondering van de UiT-
PAS aan het kansentarief die enkel voor Gen-
tenaars bestemd is. De UiTPas staat op naam. 
Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas 
nodig. De kaart is verkrijgbaar voor iedereen 
vanaf 3 jaar.

De Multimovelessen in Gent zijn voor iedereen 
toegankelijk, inclusief voor personen met een 
verlaagd tarief. Momenteel nemen 5 kinderen 
met een e-tarief deel aan de Multimovelessen. 



 De valkuilen 

De UiTPAS en het kortingstarief zijn enkel geldig voor activiteiten die door de 
Stad Gent of Sportaround vzw georganiseerd worden. Private vzw’s of sport-
clubs zijn hierbij momenteel nog in beperkte mate betrokken. Atletiekclub KRC 
Gent stapte al mee in. Waarschijnlijk volgt binnenkort een dansclub. Een ver-
dere uitbreiding van het UiTPAS-systeem bij meerdere clubs en bij fitnesscentra 
dringt zich op. De nood in Gent is groot, de financiële draagkracht van de meeste 
sportclubs helaas niet. De stad werkt aan een mogelijke oplossing. 

 De succesfactoren 

. Het kortingssysteem kan een financiële drempel voor deelname wegwerken.

. De UiTPAS werkt niet stigmatiserend aangezien iedereen eenzelfde kaart 
gebruikt.

. Het is voor andere gebruikers dus niet zichtbaar wie de pas als ‘een kansen-
pas’ met kortingstarief gebruikt. Het verschil situeert zich enkel op het vlak 
van de barcode.

. Dit kortingssysteem geeft de gemeente, stad of regio inzichten in de partici-
patiedeelname en  de voorkeuren van de inwoners.



 Het financiële plaatje 

De basisprijs voor een UiTPAS is 5 euro. Kinderen tot 18 jaar be-
talen 2 euro. Gentenaars die in aanmerking voor een verhoogde 
toelage komen of die in schuldbemiddeling zijn, kunnen een UiT-
PAS aan 1 euro in de Stadswinkel kopen.

De gehanteerde verdeling van de kosten is 20% – 40 %– 40 % 
(klant – sportclub – stad). De klant betaalt 20% van de kostprijs 
aan de sportclub. Driemaandelijks maakt de stad een afrekening 
van zijn aandeel (40%) en betaalt dit aan de betreffende sport-
club. Hiervoor maakt de aanbieder gebruik van de digitale Uit-
in-Gent informaticatoepassing.

 Toekomstplannen 

De stad werkt momenteel aan een plan voor de integratie van 
meer sport- en jeugdwerkinitiatieven (i.e. sportclubs en jeugd-
verenigingen) in het UiTPAS-systeem. Daarnaast bestaat er ook 
het plan om het UiTPAS-aanbod toegankelijker te maken. Dit 
plan staat los van de financiële objectieven. Anders gezegd, de 
stad engageert zich om sportclubs verder te ondersteunen in het 
wegwerken van andere drempels. Hierbij wordt vooral gefocust 
op psychologische en sociale drempels die met de geschikte vor-
ming gecountered kunnen worden. 



 Contact 
Tim Lamon

    Tim.Lamon@stad.gent

   09 266 80 39



Het Sportcentrum Peerdsbos 
verwelkomt kinderen met een beperking.





 De achtergrond 

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) van de 
provincie Antwerpen organiseert Multimove in het Sport-
centrum Peerdsbos in Brasschaat. Naast de sporthal vormt 
ook het bos  – vooral bij mooi weer  – onderdeel van het 
speel- en sportlandschap. Kinderen met een beperking 
zijn hier zeer welkom. Kinderen met een lichte beperking 
die zich goed voelen in een groep, kunnen bij het ‘gewone’ 
aanbod aansluiten. Kinderen die daarentegen speciale 
aandacht nodig hebben of die niet in een grote groep aar-
den, kunnen terecht bij De Sprinkels. Dit is een groep die 
maximum 6 G-sporters telt en vooral samengesteld is uit 
kinderen met een autismespectrum-stoornis (ASS) en kin-
deren met een ontwikkelingsachterstand.



 De lesgever 

Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat de lesgever 
ervaring heeft in het omgaan met de doelgroep. Daarom 
hebben alle lesgevers een vorming rond omgaan met au-
tisme gevolgd. Daarnaast wordt er veel belang gehecht aan 
‘spelenderwijs leren’ en krijgt elk kind de ruimte om op z’n 
eigen tempo te leren. De lessen hebben een vaste structuur 
en houden er rekening mee dat het essentieel is om kinderen 
met een beperking herkenningspunten te bieden. Hierdoor 
krijgen ze een houvast. Een voorbeeld hiervan zijn de zit-
matten en hoepels die telkens in dezelfde kleur terugkomen. 

De lesgevers merken dat kinderen de oefeningen waarmee 
ze het moeilijk hebben, vaak ontwijken. Ze spelen hierop in 
door deze oefeningen – samen met de hele groep – extra 
aandacht te geven. Of – afhankelijk van het soort oefening –  
bieden ze het kind dat het wat moeilijker heeft, extra uitleg 
en ondersteuning. 

Alle lesgevers hebben een diploma Lichamelijke Opvoe-
ding. Voor de groep De Sprinkels (G-groepje) wordt niet 
alleen een LO’er maar ook een lesgever met een diploma 
Orthopedagogie ingeschakeld.



 De communicatie 

In alle communicatie (folder, website, nieuwsbrief,... ) wordt steeds vermeld 
dat ook kinderen met een beperking welkom zijn. Je treft dan ook in alle com-
muncatiedragers het logo ‘G’ van G-sport (sport voor personen met een beper-
king) aan. Er wordt ook gespecifieerd dat de accommodatie volledig toegan-
kelijk is voor rolstoelgebruikers. 

Het APB Sport organiseert elk jaar in september een infomoment over de 
lessenreeksen. Daarnaast worden er één keer per trimester vriendjesdagen 
ingericht. Vrienden worden uitgenodigd om eens gratis van de lessen te ko-
men proeven. Op het einde van elk trimester krijgen ouders en grootouders de 
gelegenheid om een kijkles bij te wonen. Ze krijgen dan een korte toelichting 
en een demoles van een half uur. Nadien is er gedurende een half uur tijd voor 
een gesprekje tussen de ouders en de lesgever. 

Ouders van kinderen die deel willen uitmaken van De Sprinklers (G-groepje) 
voeren voor de start van de lessenreeks een intakegesprek met de lesgevers. 
Zo krijgen de lesgevers een goed beeld van het kind en kunnen ze goed in-
schatten hoe ze best met het kind en de situatie omgaan.

Ouders van kinderen met een lichte beperking geven vaak niet op voorhand 
aan dat hun kind een beperking heeft. Ze geven er de voorkeur aan om eerst 
te proberen of het lukt om hun kind gewoon te laten deelnemen. In de meeste 
gevallen lukt dit ook aardig en kunnen de kinderen zonder extra zorg aan de 
Multimovelessen participeren. 

TIP
Download het G-logo via www.gsportvlaanderen.be. 



 Voor wie 

Voor elke leeftijdsgroep is er een aangepast aanbod:

• 2 en 3 jaar - Sprietjes:  samen bewegen/ 
Multimoven met mama, papa, oma of opa;

•  vanaf 4 jaar - Spetters: Multimove;
•  van 6,5 tot 8 jaar - Spurters: omnisport, een per-

fecte voorbereiding naar een sportclub. Kinderen 
van deze leeftijdsgroep kunnen ook nog bij de 
Spetters (Multimove) terecht.

•  van 5 tot 9 jaar – Sprinkels: voor kinderen die 
speciale aandacht nodig hebben én die ook ver-
dienen.

Groepsgrootte:

•  Sprinkels (G-groepje): max. 6 kinderen voor  
2 lesgevers;

•  andere groepen: sinds kinderen met een beper-
king deelnemen, probeert men het aantal kinde-
ren per groep te beperken tot 14 kinderen per 
lesgever. 12 kinderen per lesgever is het ideale 
aantal. 

De lessen gaan door op 
woensdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag.



 De valkuilen 

. Beperk het aantal prikkels voor kinderen met een zwaardere handicap. Probeer hun Mul-
timoveles na alle andere lessen te organiseren. De stilte die er dan in de sportzaal heerst, 
komt hen ten goede.

. Vergeet niet dat elk G-kind een andere benadering nodig heeft. Zoek tijdens de eerste 
lessen – samen met het kind –  uit welke aanpak het best werkt. Vermijd –indien moge-
lijk – dat meerdere nieuwe kinderen tegelijkertijd starten. 

 De succesfactoren 

Voor kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand:
. Gebruik pictogrammen om het lesverloop aan te duiden. Ze bieden kin-

deren eenvoudige herkenningspunten en een structuur. Zo is het handig 
om bij het afronden van een bepaald lesdeel, de bijhorende pictogram 
met de rug naar boven om te draaien.  

. Maak gebruik van de klok ‘Time Timer’. Met deze planklok wordt vaak gewerkt om kin-
deren met autisme, ADHD of dyslexie een betere grip op de tijd te geven. Ook kinderen 
die het moeilijk hebben met het lezen van het uur, kunnen op deze klok snel zien hoeveel 
tijd hen nog rest om een bepaalde oefening te doen.

. Werk aan de hand van stippen om kinderen bijvoorbeeld aan te geven welk traject ze 
volgen. Elk kind krijgt een stip in een bepaalde kleur waarop ze gaan zitten. Dit gebeurt 
zowel bij de start van de les als tijdens de overgangsmomenten tussen de lesdelen. Op 
die manier dienen deze stippen als verzamelplaatsen en wegwijzers.

Voor de groep waaraan kinderen met een lichtere beperking deelnemen:
. Zorg ervoor dat matjes aangeven waar de verzamelplaats zich bij de start en het einde 

van de les bevindt. Na elk lesdeel keren de kinderen terug naar de matjes. Dit ritueel 
biedt hen niet alleen structuur maar ook een troostplek. 



 Het financiële plaatje 

APB Sport vraagt 5 euro per les.
Ouders betalen het inschrijvingsgeld per trimester. 
Kinderen die voor een heel schooljaar inschrijven, krijgen 10% 
korting.

 Toekomstplannen 

Het Sportcentrum Peerdsbos wordt verder uitgebreid en aange-
past tot een echt G-sportcentrum. 

De renovatiewerken zijn erop gericht om een maximale (rolstoel)
toegankelijkheid mogelijk te maken. Het Sportcentrum Peerds-
hof heeft een duidelijk doel voor ogen: hier zijn alle sporters 
– inclusief G-sporters  – van harte welkom.

Vanaf 2018 zal het Sportcentrum Peerdsbos onder Sport Vlaan-
deren vallen.



 Contact 
Kaat Gysen (G-sportcel)

   gsport@provincieantwerpen.be

   03 640 35 70




Sportdienst Genk 

bereikt kansarme kinderen 
en kinderen van een andere 

origine via een naschools 
sportaanbod.



 De achtergrond 

Bijna 30% van de Genkse kinderen wordt in een kansarm gezin 
geboren. 66% van de jeugd die jonger is dan 18 jaar, is van niet-
Belgische origine. Vaak krijgen deze jongeren minder de kans 
om aan bewegingsactiviteiten deel te nemen. Daarnaast kampt 
6 op 10 Genkse kinderen met overgewicht. 

Door Multimove in het naschoolse aanbod op te nemen, wil de 
stad Genk zoveel mogelijk kinderen bereiken. Zowel kinderen 
die minder de kans om te bewegen krijgen, kinderen die onvol-
doende bewegen als kinderen die omwille van financiële, cultu-
rele en praktische redenen niet de mogelijkheid hebben om aan 
sport te doen. Om dit te kunnen bereiken is een samenwerking 
met  zowel scholen als kinderopvang cruciaal.

De doelstelling van de stad Genk bestaat erin zoveel mogelijk 
drempels weg te werken en werk te maken van aandachtspunten 
zoals toegankelijkheid, kostprijs, tijdstip, vertrouwde omgeving 
en begeleiding. In 6 Genkse scholen vinden de Multimoveles-
sen meteen na de schooluren plaats en gebeurt dit meestal in 
samenwerking met de kinderopvang. Na schooltijd krijgen de 
deelnemende kinderen een 10-tal minuten pauze. Daarna kun-
nen ze starten met de Multimoveles in de turnzaal, op de speel-
plaats of het grasveld van de school.



 De lesgever 

In elke school geeft wekelijks een vaste leerkracht met een 
diploma Lichamelijke Opvoeding de Multimoveles. Meestal 
is dit iemand van het leerkrachtenteam van de school in 
kwestie. Voor groepen van meer dan 15 kinderen wordt er 
ook een ondersteunende begeleider voorzien. Dit kan een 
trainer uit een voetbalclub, een onthaalmoeder uit de bui-
tenschoolse kinderopvang of een kleuterjuf zijn. 

Leerkrachten die als Multimovebegeleider ingezet worden 
en deel uitmaken van het schoolteam, bieden een meer-
waarde. Voor de kinderen is het fijn om bij een vertrouwde 
lesgever terecht te komen. Doordat hij/zij de kinderen en 
hun achtergrond kent, kan hij/zij op een gepaste manier op 
hun vragen en noden inspelen. 



 De communicatie 

Aangezien de Multimovelessen in de scholen plaatsvinden, zijn 
zowel leerkrachten als begeleiders van de kinderopvang goed 
geplaatst om mee promotie te voeren. Zij informeren en stimule-
ren de kinderen en hun ouders om deel te nemen aan Multimove. 
Zij doen dit door rechtstreeks contact met de ouders maar ook 
via een brief, flyers en affiches. 

In een school met een hoog percentage kinderen van buitenland-
se origine wordt tijdens het oudercontact een infomoment over 
Multimove georganiseerd. Hiervoor wordt de hulp van een tolk 
ingeschakeld.

Daarnaast bouwen twee sportpromotoren Buurtsport uit. Ze 
doen dit  elk op halftijdse basis. Zij hebben veel contact met de 
bewoners en de wijkmanagers. Door allerlei sportactiviteiten in 
de Genkse wijken in te richten, maken ze ouders en kinderen 
zowel voor Multimove warm als voor andere sporten. De wijk-
managers organiseren ook allerlei activiteiten zoals huiswerk-
begeleiding. Hierdoor komen ze vaak in contact met kinderen 
in armoede en kinderen van een andere origine en kunnen ze 
de pluspunten van Multimove op een manier overbrengen die 
aanslaat bij de doelgroep.



 De doelgroep 

Multimove-activiteiten die meteen na de schooluren plaatsvinden 
en waarvoor schoolaccommodaties gebruikt worden, verhogen 
de kans dat je net die kinderen die in normale omstandigheden 
niet sporten, bereikt. Multimovelessen worden georganiseerd 
voor kinderen vanaf de 1ste kleuterklas tot en met het 3de leer-
jaar. Tijdens het schooljaar 2015-2016 namen 353 kinderen 
deel aan Multimove. De deelnemers vormen een goede repre-
sentatie van de inwoners van de stad Genk. Zo waren er een 
heel aantal kinderen van een andere origine die deelnamen.  

Vanaf het schooljaar 2016-2017 breidt de stad het Multimove-
aanbod uit naar de verschillende kinderopvanglocaties. De kin-
deropvang is sinds dan gecentraliseerd in 4 locaties: Genk-Noord 
• Genk-Oost • Genk-Zuid • Genk-West. Er wordt verwacht dat 
hierdoor het aantal deelnemende kinderen zal blijven toenemen.

Een voordeel van een naschools aanbod is dat de kinderen al aan-
wezig zijn op de locatie waar de Multimove-activiteiten plaatsvin-
den. De ouders hoeven zich niet extra te verplaatsen. Ze pikken 
hun kinderen een uurtje later op in de school of kinderopvang. 
Bovendien blijkt de drop-out van Multimovertjes veel kleiner bij 
deelname aan een naschools aanbod.

Naast het stedelijk aanbod wordt een bijkomend Multimove-aan-
bod op een centrale plaats voorzien voor kinderen in wiens school 
er geen Multimove-activiteiten georganiseerd worden. Deze taak 
wordt door 2 Genkse sportclubs opgenomen. 



 De valkuilen 

Niet in elke school vind je gemotiveerde leerkrachten om de Multi-
movelessen na de schooluren te begeleiden. In vele gevallen val je 
steeds terug op dezelfde enthousiaste leerkrachten. Het is boven-
dien niet zo evident om een andere lesgever te vinden die meteen 
na de schooluren beschikbaar is.

De vrijwilligersvergoeding is beperkt. Een lesgever overschrijdt de 
limiet van de vrijwilligersvergoeding indien hij/zij meer dan 3 keer 
per week lesgeeft.

 Het financiële plaatje 

De deelnameprijs voor scholen met kinderopvang is € 1,48/les.  
Dit komt overeen met het tarief van de kinderopvang  
(€ 0,74 per begonnen half uur).
Voor scholen zonder kinderopvang bedraagt de deelnameprijs  
€ 1,00/les. 
De kinderopvang of de school ontvangt de deelnamebedragen.
De stad vergoedt de lesgevers aan 15,00 euro/uur.



 De succesfactoren 

Met een naschools aanbod in scholen 
   bereik je kinderen die normaal niet aan een sportaanbod 
 deelnemen; 
 bereik je kinderen van buitenlandse origine;
 bereik je kinderen in armoede;
 kan de leerkracht van de school de kinderen en hun ouders 

aanmoedigen om deel te nemen;
 is de drop-out veel kleiner dan in een ander aanbod;
 kunnen de ouders hun kind een uurtje later ophalen op school;
 hoeven de kinderen geen verplaatsing naar een andere 
 sportlocatie te maken.

Een infomoment met een tolk zorgt ervoor dat ook ouders die de Neder-
landse taal minder goed beheersen, vertrouwd raken met de doelstelling 
en het belang van een brede motorische basisvorming. 

De kinderopvang verzorgt de administratieve taken zoals het inschrijven, 
registreren van aanwezigheden en factureren aan de ouders. Dankzij de 
ondersteuning van de kinderopvangbegeleiders tijdens de lessen kunnen 
de lesgevers zich meer op het inhoudelijke aspect van de les focussen.

Het is een positieve evolutie dat meer kinderen van een andere origine aan 
de Genkse sportkampen deelnemen. Of dit een rechtstreeks gevolg is van 
de inspanningen die rond Multimove geleverd werden, is niet bewezen. 
Wel blijkt hieruit dat een blijvende inzet ten aanzien van kinderen van een 
andere origine loont.



 Contact 
Vivian Neven

   Vivian.Neven@genk.be

   089 65 34 35




Buurtsport in Gent:

Multimoven met je buur(t)



 De achtergrond 

Sportnetwerk Gent Noord is een buurtsportproject van vzw Buurtdiensten Gent Noord. 
Deze organisatie richt in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham allerlei buurtsportactiviteiten 
(wekelijkse lessen, vrij sporten, sportevenementen, …) in. Zij bieden Multimovelessen-
reeksen aan met als doel de kinderen te laten proeven van Multimove zodat ze nadien naar 
een structureel Multimove-aanbod kunnen doorstromen. Vzw Buurtdiensten Gent Noord 
heeft als doelstelling het uitbouwen en uitbaten van laagdrempelige voorzieningen in de 
wijk Gent Noord (de buurten Sluizeken, Tolhuis, Ham, Voormuide, Muide, Meulestede en 
Afrikalaan). Een sterke betrokkenheid van wijkbewoners, medewerkers en partners (be-
drijven en organisaties) is hun handelsmerk. Buurtdiensten dragen op een zeer specifieke 
manier bij tot een omgeving waar het aangenaam wonen, spelen en werken is.

Sportnetwerk Gent Noord ziet Multimove als een ideaal concept en integratiemiddel om 
kansengroepen te bereiken. Multimove focust op bewegingsactiviteiten waar zowel taal als 
fantasie aan bod komen. Op die manier leren kinderen spelenderwijs Nederlands. Zeker 
voor kleuters die net naar school gaan en een taalachterstand hebben, is dit een pluspunt.

Om kansarme kinderen te bereiken is het aangewezen met Brede Scholen samen te wer-
ken. Sportnetwerk Gent Noord werkt samen met 2 scholen uit de Brede School: Muide en 
Meulestede-Afrikalaan. 

Wat is een Brede School?
Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren 
via een kwalitatief aanbod van leeractiviteiten in de binnen- en buitenschoolse tijd, zowel 
op school als in de buurt. Een Brede School activeert daarom een netwerk van organisaties 
uit verschillende beleidsdomeinen.





Praktische  
organisatie

Er worden 3 Multimovelessenreeksen van 4 à 6 lessen in 2 lagere 
scholen in de wijk Muide georganiseerd. De lessenreeksen zijn een 
groot succes omdat ze meteen na de schooluren plaatsvinden.

Sportnetwerk Gent Noord heeft als doel kinderen van de Multimove-
lessen te laten proeven en hen daarna te informeren waar ze verder 
op een gestructureerde manier aan de Multimove-activiteiten van de 
stad Gent en de sportclubs kunnen deelnemen. Op die manier willen 
ze jonge kinderen naar het reguliere beweegaanbod van Multimove 
toeleiden.

Jammer genoeg verloopt de doorstroming niet altijd even vlot. Heel 
wat ouders verkiezen namelijk een aanbod dat meteen na de school-
uren en in de school zelf doorgaat. 

 De lesgever 

Een opgeleide Multimovebegeleider verzorgt de lessen van Sport-
netwerk Gent Noord. Ook enkele studenten uit het laatste jaar Li-
chamelijke Opvoeding gaven tijdens hun stage les. 

Aangezien het om zeer jonge kinderen gaat, is geduld een belangrij-
ke eigenschap van de lesgever. Bij kinderen met een taalachterstand 
ziet de lesgever erop toe dat hij voldoende herhaalt en de oefeningen 
voordoet.  



 Voor wie 

Door met de Brede Scholen samen te 
werken bereikt Sportnetwerk Gent 
Noord een divers publiek van kinderen. 
De ondersteuning van brugfiguren op wie 
ze beroep kunnen doen is van cruciaal 
belang. Ze hebben een vertrouwensband 
met de ouders ontwikkeld waardoor ze 
makkelijker met hen kunnen communi-
ceren en hen kunnen overhalen hun kin-
deren aan de sportactiviteiten te laten 
deelnemen.

Wat zijn brugfiguren?
Via het ‘project brugfiguren’ kunnen ba-
sisscholen in Gent met een hoog percen-
tage kansarme kinderen een medewerker 
aantrekken. Een brugfiguur speelt een 
belangrijke rol in het verbeteren van de 
relatie tussen de school en de gezinnen. 
De werking werd in 2012 met 5 mede-
werkers versterkt die zich specifiek rich-
ten op de populatie van intra-Europese 
migranten. Begin 2015 startte eveneens 
een proefproject in het secundair onder-
wijs waar er momenteel 38 brugfiguren 
werkzaam zijn.



 De valkuilen 

. Het structureel Multimove-aanbod van de sportdienst en sportclubs vindt 
niet in dezelfde wijk of regio als de werking van het buurtsportnetwerk 
plaats. Ouders hebben dan de neiging af te haken, zeker wanneer de ver-
plaatsing te groot is. Tijdstippen die niet aansluiten bij de schoolactivitei-
ten, kunnen ook een belemmering vormen. 

. Na een volledige schooldag zijn kleuters vaak te vermoeid om nog intensief 
te Multimoven.

. Er is ook een financiële drempel. Het inschrijvingsgeld voor het structureel 
Multimove-aanbod bij andere organisaties ligt vaak hoger waardoor som-
mige ouders niet instappen. Bij de sportdienst kunnen ze wel genieten van 
een verlaagd tarief via de UiTPAS.

 De succesfactoren 

Voor ouders is het gemakkelijk wanneer de lessen meteen na de schooluren 
in de school plaatsvinden. Zij hoeven hun kinderen dan niet van school op te 
pikken om hen nadien naar de beweegles terug te brengen. Werken met brugfi-
guren vormt een meerwaarde. 

De brugfiguur
   is een gekende vertrouwenspersoon;

 heeft geen hiërarchische band met kind of ouder;

 kan tijd maken op een moment dat het voor de ouders past;

 werkt individueel en op maat;

 werkt verbindend.



 Het financiële plaatje 

Het inschrijvingsgeld voor de lessenreeksen van het buurtsport-
netwerk wordt bewust zeer laag gehouden. Ouders betalen 1 
euro per les of 5 euro voor 6 lessen. 

 Toekomstplannen 

De lessen op school zorgen ervoor dat kinderen geprikkeld 
worden. Idealiter zouden ze daarna in hun buurt moeten kun-
nen deelnemen aan het reguliere Multimove-aanbod. Sportclubs 
zouden hierin ook een rol kunnen spelen door Multimove binnen 
hun werking in die regio aan te bieden. Op die manier kan Mul-
timove in elke buurt georganiseerd worden en zou de drempel 
om deel te nemen kunnen verlaagd worden. De jeugdcoördina-
tor van voetbalclub Standard Muide speelt met dit idee maar - 
jammer genoeg -  is dit vandaag nog niet in de praktijk omgezet. 
Hopelijk kan dit op termijn gerealiseerd worden.



 Contact 
Tim Lamon

    Tim.Lamon@stad.gent

   09 266 80 39



 Colofon 

‘Inspiratie voor het organiseren van Multimove 
op maat van maatschappelijk kwetsbare kinderen’

 is een uitgave van Sport Vlaanderen. 

Auteurs: Ine Esch & Sofie De Bock
Creatie en realisatie: C-company

De volledige publicatie kun je downloaden op 
www.sport.vlaanderen/multimove-praktijkvoorbeelden.
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