SCOREN MET JE BSO
Op tournee langs sportieve samenwerkingsprojecten in Midden-Brabant
Dit voorjaar is in elke regio een programmamaker BSO aan de slag gegaan, met als opdracht het
activiteitenaanbod te versterken. Vanaf nu kun je in iedere editie van Eigenwijs lezen over hoe het
er voor staat. In deze eerste aflevering nemen we een kijkje in Midden-Brabant, waar we een
rondje maken langs BSO’s met sportieve samenwerkingsprojecten. “Als je merkt dat je een leuk
project voor elkaar krijgt, levert dat extra energie om er steeds verder mee door te gaan.”
“Geef voor! Geef voor! Teun staat helemaal vrij! … Ja, prima!” Vol vuur geeft stagiaire Niels
aanwijzingen. We zijn bij BSO Hocus Pocus in Udenhout. Niels is vierdejaars student aan het ROC
Sport & Bewegen, en hij loopt hier sinds september stage. Zijn jaargenoot Kevin is ingedeeld bij de
nabijgelegen BSO Bonte Villa. Op dinsdag- en donderdagmiddag zijn ze sportief in de weer met de
kinderen. De beide stagiaires bundelen hun sporttechnische en pedagogische bagage, daarmee
brengen ze de jonge sporters echt een stapje verder.
“Er komen steeds meer kinderen met overgewicht. Als we daar als organisatie in de kinderopvang
iets aan kunnen doen, dan werk ik daar graag aan mee.” Aan het woord is Tea Keijl, sinds maart van
dit jaar de programmamaker van deze regio. “Het lag dan ook voor de hand contact te zoeken met
ROC Sport & Bewegen, om te kijken of zij stagiaires konden leveren.” Het bleek een wens van hun
stagebureau om de studenten ook op BSO’s in te zetten. De eerste match is nu voor Udenhout
gemaakt, en uitbreiding in de regio is een kwestie van tijd.
Gastvrije buren
We nemen afscheid in Udenhout en rijden naar Oisterwijk. Het laatste stukje van de rit voert ons
langs een manege en diverse sportvelden. Sinds driekwart jaar is hier BSO Den Donk gevestigd, in een
enorme tennishal. De BSO-kinderen gebruiken de tennisbanen multifunctioneel: voor streetdance,
voetbal, badminton... De kinderen zijn ook wekelijks te vinden in de recent geopende fitnessruimte.
Ze hebben professionele instructie gehad en vinden het heel cool om hun spieren te trainen.
De buren van de BSO -een voetbalvereniging en een hockeyclub- zijn gastvrij; de kinderen van Den
Donk zijn van harte welkom op hun velden. Als de voetbalclub speciale jeugdclinics heeft, mogen de
kinderen van de BSO gewoon meedoen. Pedagogisch medewerker Jennifer van de Wiel heeft
duidelijk lol in de samenwerkingsprojecten. “We komen iedere keer een stukje verder. Als je merkt
dat je een leuk project voor elkaar krijgt, levert dat extra energie om er steeds verder mee door te
gaan.”
Provinciaal Sportsteunpunt
We vervolgen ons rondje door de regio en parkeren de auto bij Villa Kakelbont in Goirle. We lopen
meteen achterom want we horen dat daar enthousiast gesport wordt. Pedagogisch medewerker
Benthe van Heesch heeft het diploma ROC Sport & Bewegen op zak. Het team heeft veel profijt van
haar sportieve achtergrond. “Op veel BSO’s is het een hele klus de wat oudere jongens enthousiast te
houden. Daarbij hebben pedagogisch medewerkers, die uitdagende beweegactiviteiten kunnen
aanbieden, een voorsprong,” licht Tea Keijl toe. “We proberen daarom meer sportieve krachten
binnen te halen; via de opleidingen en in samenwerking met het provinciale Sportsteunpunt, dat ook
een detacheringsrol vervult.”
Inkoppertje
Onze tournee eindigt op het regiokantoor. We begroeten Hannie van Opstal, de collega van plaatsing
en planning. Zij is het bewijs dat je soms ook gewoon geluk moet hebben, en dat je met een
inkoppertje je doel kunt bereiken. Hannies zoon Bart is pas afgestudeerd aan de Sporthogeschool en

had nog wel wat tijd over naast zijn werk als zweminstructeur. Competentiemanager Erik Verzijden
wist het tijdens het sollicitatiegesprek al: “Yes, hier scoren we mee!”

JE HEBT GOUD IN HANDEN
Tips bij het aangaan van samenwerkingsverbanden
Het is onzin te denken dat je alleen de vragende partij bent. Je komt juist ook wat brengen. Als je je
dat realiseert, praat het ineens een stuk makkelijker. Je hebt immers een aantal zaken in huis die je
mogelijke partner maar wat graag wil hebben:
- Nieuwe leden, hun boertjes, zusjes en ouders
- PR-mogelijkheden; je nieuwsbrief voor de ouders, de website, persberichten
- Toegang tot subsidiepotjes; samenwerkingsprojecten zijn gewild bij de geldverstrekkers
- Zaalvulling; met last-minute acties kunnen jouw kinderen gaten in het rooster voorkomen
- Stageplaatsen; diverse opleidingen zijn continu op zoek naar geschikte plekken

