MEERJARENPROGRAMMA

2 / Jeugd in beweging
We bieden jeugd een sportieve basis door hen de
kans te geven plezier te beleven aan sport en
bewegen, talent hiervoor te ontdekken en verder te
ontwikkelen. Het onderwijs vormt hierin een
belangrijke partner.

Bslim 3.0
We ontwikkelen Bslim door naar Bslim 3.0.
De beschikbare 26 fte combinatiefuncties benutten we
vanaf 1 januari 2016 volledig voor3:
• Binnenschools: bewegingsonderwijs. Het aantal
scholen waar twee uur bewegingsonderwijs wordt
gegeven door een vakleerkracht gymnastiek breiden
we verder uit. In gezamenlijke verantwoordelijkheid
met het onderwijs maken we goede afspraken over
het programma.
• Buitenschools: schoolsportclub. Samen met
sportverenigingen zorgen we in alle Bslim-wijken4 voor
een sportaanbod op school, zodat de overgang naar
de sportvereniging makkelijker wordt.
• Naschoolse activiteiten voor het VMBO.
• Sportactiviteiten voor kinderen in de wijk.
• Sportinstuiven: kinderen kunnen gebruik maken van
een laagdrempelig aanbod vlak na schooltijd.
• We zetten de Sporthopper voort. Kinderen kunnen
hierdoor kennismaken met verschillende sporten.
De Sporthopper wordt nu digitaal aangeboden en hier
is veel belangstelling voor.
• Incidentele activiteiten, zoals: de Buurt Battle en
Gezond Scoren in samenwerking met FC Groningen.
Bslim richt zich met sport en beweegactiviteiten op de
jeugd. In samenhang hiermee werken we met landelijke
en lokale partners in de gezamenlijke wijkaanpak
‘Groningen Fit!’ aan het bevorderen van een gezonde
leefstijl onder jongeren en hun ouders om de toename
van overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen5.
Het lectoraat van het Hanze Instituut voor Sportstudies
monitort het verloop van de uitvoering van Bslim.
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Samenhang van programma’s
in de wijk, inclusief nieuw
sportaanbod
We zorgen er samen met het onderwijs voor dat
programma’s van scholen in de wijk op elkaar worden
afgestemd. Hierdoor geven de vakleerkrachten aan de
scholen in de wijk op een efficiënte en doelgerichte
manier gymnastiekles. Sporten zal niet meer per definitie
in het gymnastieklokaal plaatsvinden.

Atletiekcentrum Stadspark

We bieden ook andere vormen aan, zoals:
• Bswim: een module van zes weken bewegingsonderwijs in het water voor de groepen 6, 7 en 8.
• Talent voor Topsport op school: kinderen krijgen
training van topsporttrainers van de Regionale
trainingscentra (RTC’s) in de stad.

Voortgang in ontwikkeling
De vakleerkrachten houden de beweegontwikkeling
van kinderen bij via een leerlingvolgsysteem en hebben
extra aandacht voor kinderen met beweegproblemen
(Motorische Remedial Teaching) en kinderen die juist
extra talent hebben.

Hiervan wordt 1,7 fte ingezet voor Urban House via VRIJDAG.
De wijken waarin we werken met Bslim zijn: Beijum, Lewenborg, Indische buurt/de Hoogte, Hoogkerk, Selwerd/ Paddepoel/Tuinwijk, Vinkhuizen, Oosterparkwijk en De Wijert/Corpus den Hoorn.
‘Groningen Fit!’ is de Groningse invulling van de integrale landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), waarin met preventieve en curatieve interventies wordt gewerkt aan een
gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving van de jeugd en de ouders.

