TILBURGSE KINDEREN HEBBEN MAZZEL, ZE HEBBEN EEN GYMLERAAR

Gymleraar 2.0
Tekst: Sandra van Maanen
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Ergens ging er iets verschrikkelijk mis, eind vorige eeuw. De gymleraar verdween uit het basisonderwijs. Lessen van de professional
werden, uit nood geboren, door groepsleerkrachten overgenomen.
Soms ging het goed, vaker niet. Waar de een zich met enthousiasme en vol energie vastbeet in de extra taak, was het voor de
ander vooral een wekelijks moetje. Een vervelende plicht, nog
meer belasting binnen het toch al zo volle programma. Met ongelooflijk veel aan het hoofd kun en mag je van groepsleerkrachten
niet verwachten dat ze dit pakket er ‘zomaar even’ bij doen.

ten. Tilburg werkt aan de terugkeer van de

Waren er meer redenen om de
verdwijnende vakleerkracht tegen de
trend in te herintroduceren?

specialist beweegonderwijs. De herintro-

“In 2004 hebben we de koppen bij elkaar

ductie van de vakleerkracht: de gymleraar

gestoken, het moment om stappen te

2.0. Tilburg startte ermee in 2004 op één

maken was er gewoon. Want je kunt het

school, inmiddels geven vakdocenten op

niet op z’n beloop laten, zo’n onderwerp

Ongeveer de helft van de gemeenten kiest

Foto: Shutterstock

ervoor de combinatiefunctionaris in te zet-

ruim veertig scholen les. Hoe fixen ze dat
in Tilburg? We vragen het Michiel de Haan,
teammanager sportstimulering van de
gemeente.

Te beginnen bij de basis: Waarom
werkt het meestal niet, een
groepsleerkracht die ook gymlessen
geeft?
“Je hebt juffen en meesters die het hartstikke leuk vinden, die gymlessen. Maar er
zijn er ook die er minder enthousiast over
zijn, van wie je nauwelijks mag verwachten
dat ze plezier in bewegen kunnen overbrengen op jonge kinderen. Maar los van enthousiasme of gebrek daaraan: docenten basisonderwijs zijn, vergeleken met gymleraren
die vier jaar op de ALO studeerden, primair

Haan, teammanager sportstimulering

niet opgeleid om gymles te geven.”

gemeente Tilburg
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“De vakleerkracht is

kinderen die sowieso al sportminded zijn.

Het verdwijnen van de gymdocent was
primair een geldkwestie. Hoe gingen
jullie daarmee om?

Klasgenootjes die geen interesse hebben, die

“We dachten: het moet anders, we beginnen

de lol in sport nog niet vonden, werden niet

gewoon op één school. Budget hadden we

bereikt.”

niet, we gebruikten zakjes geld die we her en

vooral in naschools aanbod lag. Aantrekkelijk
sportaanbod, zeker. Maar vooral leuk voor

vooral de specialist voor
de klas die kinderen de
kans geeft persoonlijke
succesjes te behalen”

der vandaan haalden. Wat meezat was dat de

Dus…

Brede School, die in die tijd net zijn intrede

“Moest de nadruk toch vooral meer op de

deed, ons een beetje financiële armslag gaf.

gymles binnen het rooster van lesuren komen

De eerste Brede School in Tilburg werd in een

te liggen. Gymles door een specialist is hier

wat moeilijke wijk gerealiseerd, waardoor

van belang. Nog los van beweegarmoede

weer een vast gegeven in het leerprogramma

het ons lukte wat extra geld vrij te maken. De

of obesitas onder kinderen. Wat we zagen

geworden, waarbij de combinatiefunctionaris

kosten van een fte worden nu ongeveer 50/50

gebeuren was dat combinatiefunctionarissen

zowel de les als het naschoolse aanbod aan-

verdeeld tussen onderwijs en gemeente.”

heel bekwaam in sportstimulering zijn, maar

biedt. Eén gezicht, één persoon die de kinde-

dat het zwaartepunt in hun werkzaamheden

ren kent en bekend is bij hen, dat werkt.”

Maar wat had je nog meer nodig?
“Een schooldirecteur die vierkant achter
de zaak stond. Hij kreeg het voor elkaar de
fte ‘brede gymleraar’ toe te voegen aan de
organisatie. In de praktijk werd het een wat
completere functie: docent Sport, Bewegen &
Gezondheid.”

Wat is de positie van al die nieuwe
gymleraren op de scholen?
“Voor alle vakleerkrachten die inmiddels op
de basisscholen in Tilburg werken geldt dat
ze ALO-opgeleid zijn, de vierjarige opleiding
met een diploma hebben afgerond. Zij zijn
daarmee in staat zich met de beweegcultuur
in de brede zin van het woord te bemoeien. Ze
zijn bij de gemeente Tilburg in dienst.”

En ze doen meer.
“Ze zorgen voor sportactivatie, organiseren evenementen en houden zich bezig
met gezondheid en voeding. Ze kijken ook
naar manieren om gezondheid zichtbaar
te maken, bijvoorbeeld door te pleiten voor
meer watertappunten op het schoolplein.”

Tilburg is ook JOGG-gemeente.
“De rol die we pakken sluit aan bij wat we
als JOGG-gemeente voor ogen hebben. De
vakleerkrachten verspreiden het JOGG-gedachtegoed, bijvoorbeeld over het belang
van water drinken. Zij zien en kennen de kinderen, kunnen sturen, stimuleren. Wie zien ze
als bruggenhoofd voor gezondheid op onze
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Gérard Massar, directeur Kindcentrum Christoffel, Tilburg
“Op onze school is zes jaar geleden Lieke gestart, als vakleerkracht voor beweegonderwijs. Ze is combinatiefunctionaris. Eerst gaf ze les aan de groepen 3 tot en met
8, maar na twee jaar hebben we gevraagd of ze ook voor de kleutergroepen gymles
wilde verzorgen. Met het stimuleren van plezier in bewegen kun je niet vroeg
genoeg beginnen, vinden we. We zijn een school met 570 leerlingen, verdeeld over
22 groepen. Sinds vorige maand mogen we onszelf overigens officieel Kindcentrum
Christoffel noemen, we bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar.
Lieke regelt als fulltime vakleerkracht voor alle groepen wekelijks een gymles in
schooltijd, maar zorgt ook voor het naschoolse beweegaanbod. Ze organiseert
toernooitjes tijdens schoolvakanties bijvoorbeeld of de Koningsspelen. Het leuke
is dat juf Lieke alle kinderen kent en alle kinderen haar kennen. Dat is belangrijk,
juist omdat zij enthousiasme voor bewegen overbrengt. Op onze school zitten
kinderen uit diverse milieus, met hoog- en lager opgeleide ouders, arm en rijk. Wij
willen dat al onze kinderen, ongeacht afkomst of stimulans van huis uit, in aanraking komen met sport. Daarin ligt voor de vakdocent een cruciale taak, Lieke geeft
meerwaarde aan beweegonderwijs. Dat zit in de manier waarop ze haar lessen
inricht, maar ook in de connectie die ze met sportaanbieders aangaat door hen op
school clinics te laten verzorgen. Kinderen kregen bijvoorbeeld al boksles, basketbaltraining en badmintonles.
Lieke inspireert ook onze groepsleerkrachten. De verdeling is 50/50: zij geeft een
les per week, de groepsleerkracht de andere. Hun lessen zijn daardoor fysieker
geworden, werkelijk alles wordt uit het materialenhok getrokken! Waar groepsleerkrachten eerder teruggrepen op bekende balspelletjes, worden ze door wat ze zien
in de les van Lieke geïnspireerd, gaan ze met toestellen aan de slag. Het train-detrainer-effect is hier duidelijk zichtbaar.
Wat we heel belangrijk vinden is dat de vakdocent deel uitmaakt van ons team,
altijd zichtbaar is. Lieke is officieel in dienst bij de gemeente, maar gaat altijd mee
met onze teamuitjes, doet mee aan studiedagen en verdiept zich in de normen
en waarden die wij als school belangrijk vinden. Ze is er één van ons, ze is niet de
externe beweegdocent die hier lessen aanbiedt. Daar moeten scholen en gemeenten op letten: maak van de vakdocent een gelijkwaardig teamlid. Doe je dat niet,
dan mist hij of zij verbinding met jouw school en doe je iedereen tekort.”

scholen. Wat we terugkrijgen van de scho-

schooljaar na de zomervakantie zelfs 45.

jonge kinderen in de gemeente een vakleer-

len is dat de aanwezigheid van de gymleraar

Tilburg telt zestig scholen in totaal. In die

kracht voor beweegonderwijs krijgen. Som-

2.0 vooral positief is. Die altijd aanwezige

laatste groep van vijftien scholen zit onder

mige scholen waren zich direct bewust van

collega in een trainingspak zorgt voor een

andere het speciaal onderwijs, met eigen

de noodzaak, andere hadden een duwtje

goede vibe, hij laat je inzien dat werken aan

gymleraren in hun team. Ambitie is dat alle

nodig. Het traject vraagt lange adem, dat

een gezonde generatie begint met energie, er
samen de schouders onder zetten.”

Het is een proces van lange adem.
Waarom duurt het zo lang?
“We begonnen met één school, inmiddels zijn
het er veertig en met ingang van het nieuwe

klopt, maar dat heeft meer oorzaken. Hob-

“Je kunt het niet op
z’n beloop laten, zo’n
onderwerp van belang”

bels als gedoe met btw bijvoorbeeld, maar
ook inhoudelijke uitdagingen. Het feit dat
we diverse aanjagers hebben, fantastische
mensen die hier al vijftien jaar aan trekken
en ook volhouden als anderen de handdoek in de ring willen gooien, maakt ons
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trots. Het heeft ons ook wijzer gemaakt.
Je moet als gemeente kritisch kijken naar

Jeanne van Bergen, vakleerkracht beweegonderwijs basisschool
De Boemerang, Tilburg

inzet en kosten, maar ook naar elementen
en tegenhangers die beweegarmoede stimuleren, zoals beeldschermgebruik. Wat

daar is het bijna normaal dat elke

zet jij in om kinderen te verleiden hun

basisschool een vakdocent bewegen

telefoon of iPad opzij te leggen, op welke

heeft.

manier faciliteer je bewegen zo breed

Ik ben acht jaar geleden afgestudeerd

mogelijk? Antwoorden op die vragen vin-

en werk vier dagen per week op De

den kost tijd.”

Boemerang. Elk kind van groep 1 tot en

lessen verzorgen het andere lesuur. Ik

Leidt dit alles naar hogere
sportparticipatie, merken
sportverenigingen en
sportaanbieders hier iets van?

ben er heel trots op hoe het gaat.

“Dat is een interessante vraag waarop

Heel leuk op onze school zijn de

niet zomaar een antwoord te geven is. We

Citytrainers Junior. Op het school-

doen er onderzoek naar, eens per drie jaar

plein was voorheen nog wel eens

wordt stadsbreed onderzoek uitgezet.

gedoe, er werd geklierd. Kinderen

Daarbij meten we hoeveel tijd Tilburgse

hebben moeite zich te vermaken, zijn

kinderen in georganiseerd en ongeorgani-

buitenspelen een beetje verleerd.

seerd verband sporten. Harde cijfers heb

“Tijdens mijn studie aan de Sportho-

Eerder kwamen hier vanuit het ROC

ik niet, maar wat we wel weten is dat we er

geschool bedacht ik één ding: op een

studenten met een bak speelgoed

als gemeente in slagen sportparticipatie

basisschool wilde ik geen les geven.

waarmee ze kinderen vermaakten.

op relatief hoog niveau te houden. Effect-

Veel te suf, leek me. Ik ben totaal van

Wij dachten: dat kunnen onze groep

meting blijkt tegelijk een én-én-verhaal:

gedachten veranderd, het geven van

8-leerlingen misschien zelf ook. We

de uitkomsten zijn vaak niet toe te schrij-

les aan jonge kinderen is geweldig,

hebben speelgoed aangeschaft en

ven aan één interventie of initiatief.”

ik heb het mooiste vak dat er is!

de tijd genomen om leerlingen op te

Waarom? Jonge kinderen kunnen zo

leiden. Iedere pauze zijn twee van

Je moet het breder bezien.

intens genieten van bewegen, ze zijn

hen Citytrainer Junior, zij begeleiden

“Ja, plezier in sport heeft ook te maken

overal voor in. Dat niveau, die moti-

de spelletjes voor alle leerlingen uit

met hoe ouders naar sport kijken, hoe hun

vatie bereik je niet meer zodra ze

lagere groepen. Die taak nemen ze

relatie met bewegen is. Voor ouders die te

op het voortgezet onderwijs zitten,

heel serieus, het geeft hen een enorm

weinig financiële middelen hebben om hun

dan zijn ze zich veel bewuster van

gevoel van verantwoordelijkheid.

kinderen te laten sporten bestaat het stede-

alles. Dan is het speelse er af, gaat

Kleintjes vinden het fantastisch, ze

lijke vangnet, bieden we ondersteuning. Los

het veel meer om iets goed willen

zien de begeleiders als voorbeeld,

van financiële drempels; alles begint met

doen. Jonge kinderen ontwikkelen

willen als ze groot zijn ook Citytrainer

perceptie. Sommige ouders zien of ervaren

zich nog op alle niveaus en daarom

worden.

helemaal niet dat hun kind een beweegpro-

is het belangrijk dat juist zij een vak-

Leuk is dat Citytrainers vertrouwen

bleem ontwikkelt. Misschien omdat ze zelf

docent krijgen. Ik vind het raar dat

krijgen en zelfs naschoolse initia-

slechte ervaringen hebben, met bewegen

beweegonderwijs op basisscholen

tieven organiseren. Toernooitjes

of hun gezondheid. Of omdat hun beleving

door leerkrachten wordt gegeven die

waarvoor ze onderling alles zelf

rond sport ronduit negatief is. De vakleer-

er niet voor opgeleid zijn, terwijl op

regelen, tot en met het ontwerp van

kracht heeft daarom ook een signaalfunc-

het voortgezet onderwijs standaard

posters en inschrijfformulieren aan

tie. Hij kan doorverwijzen naar aparte tra-

wel een vakdocent voor de groep

toe. Het doet er allemaal toe, plezier

jecten, maar is vooral de specialist voor de

staat. Dat is te laat! De gemeente

in bewegen is breed, veel breder dan

klas die kinderen de kans geeft persoonlijke

Tilburg doet het gelukkig anders,

de gymles alleen.”

succesjes te behalen, te ervaren dat bewe-

met 8 krijgt vijftig minuten per week
les van mij. De groepsleerkrachten met
bevoegdheid voor het geven van gym-

gen echt voor iedereen leuk is.”
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Verder lezen…
Op het Visie & Beleidsplein op
www.sportengemeenten.nl kunt u de
volgende documenten downloaden:
Gemeente Tilburg (2016). Kadernota
sport ‘samenspel en sport op orde
2016-2018’, gemeente Tilburg. Gemeente
Tilburg.

En dat hoeft niet altijd per se bij de
sportclub te zijn…

De sportvereniging blijft van waarde.
“Kinderen kunnen op tal van plaatsen spor-

Collard, D.C.M., Slot-Heijs, J.J., Dellas,

“Alles draait om bewegen, dat moeten wij

ten en bewegen. Op pleintjes leren ze heel

V., & Singh, A.S. (2019). Monitor Jonge-

en onze kinderen gewoon vaker doen. En

veel. Bij een sportvereniging leren ze naast

ren Op Gezond Gewicht 2018: samen-

bewegen kan ook gewoon op straat, op het

sporten ook veel andere zaken. Een teamtrai-

vatting en beschouwing. Utrecht: Mulier

schoolplein. Een leuk onderdeel van dit tra-

ning geven, ballenjongen zijn, scheidsrech-

Instituut.

ject is dat de vakdocenten leerlingen van

ter zijn, et cetera. Het is dus zeer waardevol

groep 7 en 8 opleiden tot Citytrainers Junior.

op meerdere vlakken om mee te draaien in

De Haagse Hogeschool (2019). Moto-

Zij helpen de toezichthouders op het school-

een sportvereniging. Ook dat is een doelstel-

rische vaardigheid voor een leven

plein met de organisatie van beweegspelle-

ling van het team sportstimulering: ervoor

lang bewegen. Den Haag: De Haagse

tjes. Zodat steeds meer kinderen positieve

zorgen dat zo veel mogelijk kinderen lid wor-

Hogeschool.

ervaringen opdoen, plezier hebben én vast-

den van een sportvereniging.”

houden. Je kunt zoiets bijvangst noemen,

(2018). Peil.Bewegingsonderwijs:

wij zien het als onderdeel van het streven

2016-2017. Utrecht: Inspectie van het

om de toekomstige generatie in beweging

Onderwijs.

te houden.”
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