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tekst Nicole Smolenaers

bewegen, spelen en ervaren
Cruyff Courts zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse
straatbeeld. Talloze wijken zijn inmiddels uitgerust met deze moderne
invulling van het nostalgische trapveldje. Minder bekend zijn de
aangepaste varianten die de Johan Cruyff Foundation speciaal voor
kinderen en jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking
in het leven heeft geroepen. Ze worden geplaatst bij mytyl- en
tyltylscholen, revalidatiecentra en andere instellingen, waaronder
Onderwijscentrum het Roessingh in Enschede. Teamleider VSO
DG en bewegingsonderwijs, Bert van de Pol, en Bert Kuipers, coördinator SportSpectrumRoessingh, zijn vanaf het begin nauw
betrokken geweest bij de komst van deze voor de school en het
centrum geweldige voorziening.
Onderwijscentrum het Roessingh is een school voor leerlingen met
een lichamelijke beperking of meervoudige handicap die aangepast
onderwijs en (para)medische behandeling nodig hebben. In de
afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is het tevens mogelijk
langdurig zieke kinderen (LZ) te plaatsen. De leerlingen die deze
school bezoeken zijn in de leeftijd van 4 tot 20 jaar en komen uit
de regio Twente. Onderwijscentrum het Roessingh is een bijzonder
neutrale school. In 1957 als Mytylschool Twente opgericht en
inmiddels uitgegroeid tot een onderwijscentrum met een scala aan
opleidingsmogelijkheden voor een zeer diverse groep leerlingen.
Onderwijscentrum het Roessingh is één van de deelnemende partners in het Regionaal Expertise Centrum (REC) Oostmarke. Vanuit
het REC Oostmarke wordt ambulante begeleiding geregeld voor
zorgleerlingen in het reguliere onderwijs die vallen onder cluster
3 (leerlingen met een motorische beperking). Een andere taak is
de begeleiding van schoolverlaters vanuit het OCR richting vervolgonderwijs zoals het ROC.

www.nijha.nl

Een smid met fantasie stond begin jaren twintig van de vorige eeuw aan de basis van Nijha.
Het maken van één speeltoestel groeide uit tot
een Lochems bedrijf met een brede visie op
sport, spel en recreatief bewegen. Met haar
vooruitstrevend en proactieve ideeën omtrent
veiligheid, milieu, ergonomie en duurzaamheid
is Nijha anno 2010 een belangrijke speler als
het gaat om het inrichten van innovatieve
sportaccommodaties en speelgelegenheden
voor zowel jong als oud.

integratie
Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest
haalbare integratie in de samenleving met betrekking tot
vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen
en vrije tijd. Om dit doel te bereiken, creëert de school
een pedagogisch klimaat, waarin leerlingen zich veilig
voelen en met elkaar kunnen omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Betrokkenheid, openheid, structuur en zorg op maat zijn belangrijke uitgangspunten.
Daarbij vindt natuurlijk veel afstemming plaats met ouders.
“We werken nauw samen met het revalidatiecentrum,
waarbij therapieën worden ingezet ter ondersteuning van
het onderwijsleerproces. Hierbij wordt uitgegaan van één
kind, één plan. Door middel van intensieve samenwerking
en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wordt
gewerkt aan een duidelijke structuur, eenduidige aanpak
en doorgaande lijn. Het multidisciplinaire team ondersteunt,
begeleidt en stimuleert”, vult teamleider Van de Pol aan.
De school kent de volgende afdelingen: Mytyl, Tyltyl, VSO
Diploma gerichte afdeling, PRO (praktijkonderwijs) en Leerlingenzorg. Binnen deze laatste afdeling, waar alles wat
te maken heeft met instroom, doorstroom en uitstroom
binnen de school wordt gecoördineerd en bewaakt, werken intern begeleiders, psychologen, orthopedagogen en
logopedisten. In alle afdelingen wordt in kleine groepen
gewerkt. Naast de leerkracht of groepsbegeleider is een
klassenassistent werkzaam in de groep. Voor het uitvoeren
van het geïntegreerde behandelplan, dat tijdens de schooluren plaatsvindt, wordt een beroep gedaan op een team
van deskundigen. De revalidatiearts is verantwoordelijk
voor de medische en paramedische behandeling.
faciliteiten
Op het terrein van Onderwijscentrum het Roessingh bevindt zich een aantal faciliteiten, waaronder een gespecialiseerd ziekenhuis waar volwassenen en kinderen met
lichamelijke beperkingen revalideren, een onderwijsinstelling, dagopvang en Sportspectrum Het Roessingh.
Dit spectrum voorziet in de mogelijkheid voor therapeutisch
zwemmen, paardrijden en andere sporten. Vanuit deze

invalshoek bestaat al enkele jaren een warme relatie met de Johan
Cruyff Foundation.
sporten met beperking
Van oudsher ondersteunt deze foundation projecten voor de jeugd
met een beperking in diverse sporten en stimuleert ze de jeugd in
de wijk om te gaan sporten en bewegen. Deze twee werelden perfect
geïntegreerd in een aangepast Cruyff Court. “Een aangepast Cruyff
Court is een multifunctioneel trapveldje dat zo optimaal mogelijk
toegankelijk gemaakt wordt voor jeugd met een beperking. Hierbij
kunnen de kinderen op het veldje actief aan sport deelnemen of
middels een passievere vorm sport en spel ervaren”, vertelt directeur
Carole Thate. “Het onderwijscentrum in Enschede heeft in 2009 het
aangepaste Cruyff Court in gebruik genomen. Het court heeft speciaal
verlaagde baskets en kleine doeltjes op de lange zijde. De opening
naar het court is ook hier extra groot en de ondergrond is geschikt
voor rolstoelgebruik.”
De omgeving is beweegvriendelijk, voor alle leerlingen van de verschillende afdelingen ingericht. Zo is er een speciale rolstoelparcours
in de vorm van een verkeersplein aangelegd en zijn er aangepaste
speeltoestellen en –aanleidingen geplaatst. Het aangepast Cruyff Court
wordt op 20 april 2010 feestelijk geopend.
samenwerkingsverband
De Cruyff Foundation en Nijha hebben een samenwerkingsverband.
Nijha is een van de partijen die aangepaste Cruyff Courts ontwerpt
en realiseert en is daarnaast leverancier van de speciale Cruyff
Foundation sportpakketten en sport- en spelmaterialen. Nijha wil dan
ook een creatieve, betrouwbare en toonaangevende partner zijn die
totaaloplossingen aanbiedt in de markt van sport, bewegingsonderwijs
en recreatieve vrijetijdsbesteding. Ten aanzien van de maatschappelijke verantwoording wil de firma uit Lochem een bijdrage leveren aan
de gezondheid van huidige en toekomstige generaties.
wensen
Bij het ontwerp en de realisatie wordt per locatie nauwkeurig geïnventariseerd wat de wensen zijn. Zo kan optimaal worden ingespeeld
op de gebruikers van het multifunctionele trapveldje: kinderen met
een beperking. Door de aanpassingen wordt het court toegankelijk
voor alle kinderen, ongeacht hun beperking. Van de Pol: “Wij, als
Onderwijscentrum het Roessingh, zijn enorm blij en dankbaar dat
Cruyff Foundation deze ‘donatie’ heeft gedaan. Door een goede
afstemming met Nijha, Cruyff Foundation en medewerkers van onze
school, is een toch wel uniek court ontstaan, waar al onze leerlingen
uitgedaagd worden om te bewegen, te spelen en om dingen te ervaren.
Geweldig.”«

