ClubExtra:
Broedplaatsen van Sportplezier

Scholing (4 u) - 4 bijeenkomsten

ClubExtra is het multisportaanbod voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 10 jaar en van 11 tot en met 18 jaar,
die (nog) niet mee kunnen komen bij een gewone sportvereniging. ClubExtra geeft ze een plek om plezier te
hebben en “robuust” te leren, en zelf hun doelen te stellen en hun angst voor bewegen te overwinnen.
Voor professionals (vakdocenten, trainers en buurtsportcoaches) die zich in willen zetten voor deze jongeren.
Doel
De scholing richt zich op aspecten van ontwerpend lesgeven, pedagogisch tact, zelfregulatie en participatie in buurt,
sport en samenleving.
Inhoud
We bieden een breed en gedifferentieerd aanbod aan in de vorm van een stappenplan met activiteiten, die:
- uitnodigen om mee te gaan doen;
- uitdagen om mee te blijven doen en beter te worden;
- ervoor zorgt dat de regie bij de kinderen komt te liggen;
- erop gericht zijn om uit te stromen naar gewoon meedoen op het plein of in de wijk.

Bijeenkomst

Onderwerp

Praktijk

Theorie

1 (op locatie)

Praktijk van ontwerpend
lesgeven

De kracht van willen proberen

Pedagogisch tact

2 (op locatie)

Omdenken en co-creatie

Ontwerpen buiten de lijntjes

Participatie en
zelfregulatie: de stem
van kinderen

3 (begeleiding op
afstand)

Ontwerpend lesgeven in
de context

Uitvoeren en onderbouwen
participatie en zelfregulatie

4 (op locatie)

“Ik kan het nu zelf”

Eigen ontwerp in woord en beeld

Docenten
Corina van Doodewaard en Frank Beekers. Corina werkt op de Calo (Hogeschool Windesheim) te Zwolle
als hoofddocent sociale pedagogiek in bewegingsonderwijs en sport en als docent en onderzoeker bij de master
Physical Education and Sport Pedagogy, de bacheloropleiding bewegingsonderwijs en de minor Speciaal
Bewegen. Zij is voorzitter van stichting KIDS Zwolle sinds 2004. Frank is docent bewegingsonderwijs aan de
Calo (Hogeschool Windesheim) waar hij zich tijdens en na z’n studie al inzette voor het "bijzondere" kind. Hij is
reeds 10 jaar werkzaam als lesgever voor ClubExtra in Zwolle bij Stichting Kids.
Kosten en optioneel lesmateriaal
• Individuele deelname: totale kosten € 100 incl. BTW per deelnemer voor 4 bijeenkomsten. Minimaal 10
deelnemers. Optioneel lesmateriaal: praktische leerboek ‘Plezier in bewegen voor ieder kind’´ € 25 incl. BTW.
• InCompany scholing: neem contact op met Stichting Special Heroes Nederland (zie gegevens hieronder).
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