
Sportief Inburgeren
Dát werkt!

Dinsdag 23 maart 2021

Welkom! Het event gaat over 
enkele minuten van start ● Deze 

bijeenkomst wordt opgenomen 
(plenair) ● Als het goed is, hoor je nu 

muziek ● Zorg dat je camera & 
microfoon uit staan tijdens de plenaire 
onderdelen ● Vragen kun je stellen via 
de chat ● Je kunt onze helpdesk via 06 
230 185 95 bereiken  ● Volg dit event 

zoveel mogelijk staand!



Welkom!





Sportief 
Inburgeren

Beweeg Mee 
in de Brugklas

Workshops voor 
interculturele 

groepen

Bewegen Werkt 
voor geïsoleerde 

groepen

Sinds 2016 
ook projecten voor 

inburgeraars



De cijfers
• 19 gemeenten 

• 323 statushouders

• Aanwezigheidspercentage van 71%

• Gemiddelde tevredenheidsscore van 9 (schaal 1-10)

• Sturen op plezier, behalen van doelen en samenwerking met ketenpartners

• Uitstroom resultaten:

o Direct betaald werk of zicht op werk of opleiding: 79,7%  

o Medisch traject of sociale activering: 20,3%





• Introductie Sportief Inburgeren en Bewegen Werkt door directeur Jan Plat

• De taalsnelweg naar werk door Marc Dorst (BDO)

• Energizer 

• Bewegend leren; wat werkt? door Marck de Greeff (Windesheim)

• Pauze

• Break-out sessies

• Plenaire terugkoppeling

• Quiz met 8 vragen over sportieve inburgering én echte prijzen!

• Afsluiting 

Programma: 9.00 uur tot 11.30 uur



De taalsnelweg 
naar werk –
Marc Dorst 

(BDO)



Energizer!
Rechts = Haq

Links = Alyasar
Bukken = Yanhadir

Spring  = Alqafz



Bewegend leren –
Marck de Greeff
(Windesheim)



• De break-out sessies beginnen om 10.15u Je wordt binnen enkele minuten 
automatisch verplaatst naar je gekozen break-out sessie.

• Beweegmomentje; verzorgd door de beweegcoaches in de break-out sessies. Je 
kunt elk moment inhaken en meedoen. 

• Veel plezier in de break-out sessies
1. De ontwikkeling van de startklas in Meppel
2. Bewegen Werkt voor statushouders in Bronckhorst
3. Bereiken en betrekken van statushouders bij bewegen
4. Gezondheid van statushouders
5. Vanuit het hoofd naar lijf. Hoe laat je iemand zijn wereld delen?
6. De ins en outs van inburgeren
7. Geen geld voor sport? Dat geldt voor niemand

Pauze en break-out sessies



Welkom 
terug!

Wat hebben we gemist bij…
1. De ontwikkeling van de startklas in Meppel (Arno)
2. Bewegen Werkt voor statushouders in Bronckhorst (Anke)
3. Bereiken en betrekken van statushouders bij bewegen (Nick)
4. Gezondheid van statushouders (Erwin)
5. Vanuit het hoofd naar lijf. Hoe laat je iemand zijn wereld delen? 

(Sandra)
6. De ins en outs van inburgeren (John)
7. Geen geld voor sport? Dat geldt voor niemand (Yvette)



Quiztime
8 vragen over 

sportieve inburgering 
én een prijs!

Ga naar 
www.menti.com
en gebruik code 

13207249

http://www.menti.com/


Heel hartelijk 
dank voor jullie 
deelname. We 

spreken elkaar!

Evaluatie
Ga naar 

www.menti.com
en gebruik code 

79551120 

http://www.menti.com/
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