Bouwnieuws over Sportlokaal De Bokkeduinen Amersfoort
juni
2008

2

Op één locatie komen werelden samen
Eén vlag

“ We z i t t e n n u n o g i n d e a a n l o o p f a s e , ” z e g t R o b
Te x i e r , t e a m m a n a g e r C I O S & S e c u r i t y A c a d e m y v a n

De huidige aanloopfase wordt gebruikt om alle participanten zo
veel mogelijk op één lijn te krijgen. “En die zijn allemaal inclusief Sportlokaal De Bokkeduinen zelf - zeer enthousiast
over de huidige en toekomstige samenwerking.” Van belang
daarbij is volgens Texier dat vmbo en mbo in De Bokkeduinen
samen optrekken. “We moeten ons onder één vlag, als één
organisatie presenteren, ook aan externe relaties. Dan kun je
de vruchten plukken van synergievoordelen. We zijn nu al bezig
om de verschillende culturen van de opleidingen bij elkaar te
brengen, maar als we eenmaal bij elkaar op één locatie zitten,
zal de samenwerking pas echt versoepelen. Alleen al vanwege
logistieke motieven zal dat het onderwijs ten goede komen.”

ROC ASA, “maar als we vanaf april volgend jaar volle d i g g e h u i s v e s t z i j n o p S p o r t l o k a a l D e
B o k k e d u i n e n , k o m t h e t i n t e g r a t i e p ro c e s e c h t o p
g a n g . D e l o c a t i e , d e o rg a n i s a t i e e n h e t o n d e r w i j s
w o rd e n é é n v l o e i e n d g e h e e l . ”

De essentie van een leerbedrijf, zoals Sportlokaal De
Bokkeduinen, is de synergie tussen commercie en deelnemers, tussen bedrijf en onderwijs. “Goed onderwijs is
voor ons daarbij altijd het uitgangspunt,” benadrukt
Texier. “Maar we gaan ervan uit dat de vmbo-leerlingen
en mbo-deelnemers in de toekomst de gasten van De
Bokkeduinen nuttig kunnen ondersteunen. Het mooiste
is als zij onze deelnemers als een echte aanvulling gaan
ervaren. Niet als een last, maar als een lust waarvan
men de meerwaarde onderkent. Want voor deelnemers
en gasten komen na de verbouwing dan wel gescheiden
ingangen, ze leven straks niet in gescheiden werelden.”

Grotere verwevenheid
De verwevenheid tussen onderwijs en bedrijf moet nog veel
groter worden, vindt Texier. “Daar biedt Sportlokaal De
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M i k e K e r k h o f ( 1 7 ) d e e l n e m e r V re d e & Ve i l i g h e i d :

“Wij krijgen onze lessen op een aantal verschillende
locaties in Amersfoort: een aantal sporthallen, een
kazerne en Sportlokaal De Bokkeduinen. We zijn dan
ook veel tijd kwijt aan het pendelen tussen die locaties.
Het zou fijn zijn als alles op één plek kon. Na dit schooljaar ga ik bij de landmacht. Ter voorbereiding daarop
krijgen we op De Bokkeduinen fitness en marslessen.
Als we ons, met onze kisten aan en bepakking op,
opstellen voor een mars in de omgeving van De
Bokkeduinen, krijgen we vaak leuke reacties van de
‘gewone mensen’ die er komen. Nee, iets negatiefs heb
ik nog nooit gehoord.”

Bokkeduinen alle gelegenheid toe en die moeten we benutten om het onderwijs van deelnemers en leerlingen veel
beter te laten aansluiten op de toekomstige werksituatie.
Nu lopen deelnemers er wel stage, maar onderwijs en
commercie zijn nu eigenlijk nog twee gescheiden werelden.
We zullen goed kijken hoe we die werelden bij elkaar kunnen brengen, bijvoorbeeld samen met de verenigingen die
Sportlokaal De Bokkeduinen als thuishaven hebben. Hoe
kunnen onze deelnemers hen beter ondersteunen? Ook de
aanwezigheid van TRIAS (fysiotherapie en sportrevalidatie)
biedt volop mogelijkheden om het onderwijs meer praktijkgericht te maken. Daarvoor loopt momenteel ook een subsidieaanvraag bij Economische Zaken. Daarmee kunnen we
driehoek tussen TRIAS, Sportlokaal De Bokkeduinen en het
onderwijs versterken. Onze deelnemers zouden stage kunnen lopen bij TRIAS om hun positie richting de arbeidsmarkt te verbeteren, bijvoorbeeld op het terrein van sportmassage, fitnesstesten, vitaliteit of gezonde voeding. En
ondertussen kunnen ze de gasten ondersteunen, zodat die
nog meer waar voor hun geld krijgen. Die hebben bovendien het voordeel dat als ze tijdens het sporten een blessure oplopen of andere gezondheidproblemen krijgen, er
altijd ondersteuners aanwezig zijn. En voor deelnemers zijn
zulke voorvallen een leermoment. Als iemand plotseling
omvalt is dat natuurlijk heel naar, maar wel een moment
waarop EHBO geen vak meer is, maar iets dat voor de deelnemers echt gaat leven.”

Praktijkexamencentrum
Voor deelnemers aan de Security Academy komt er in
Sportlokaal De Bokkeduinen overigens wél een ruimte waar
de praktijk wordt nagebootst. “De Bokkeduinen wordt een
praktijkexamencentrum voor toekomstige beveiligers. Dan
is het wel nodig dat je situaties kunt simuleren. Maar ook
kunnen zij op De Bokkeduinen de nodige échte ervaring
opdoen.
Want natuurlijk heeft een centrum als De Bokkeduinen
behoefte aan adequate beveiliging en daar gaan onze deelnemers vanuit een échte meldkamer voor zorgen. Ook ’s
avonds en in de weekenden. Dat is pas echt onderwijs in de
praktijk!”

Meike Smit (19) 2e jaar CIOS:

“De sportfaciliteiten op Sportlokaal De Bokkeduinen zijn
heel mooi geworden, je kunt er goed sporten. Het is erg
fijn dat alles nu bij elkaar gaat zitten en we niet meer
tussen verschillende locaties hoeven te pendelen. Zo
kom je je medestudenten ook vaker tegen, leuk.
Natuurlijk komen we ook de gasten tegen die op De
Bokkeduinen sporten, maar daar hebben we op dit
moment vrij weinig mee te maken.
Deelnemers uit mijn klas geven in het kader van hun
stage wel fitnesstraining aan de gasten, maar door de
richting die ik doe loop ik elders stage. Voor leerlingen
van andere opleidingen hebben we wel evenementen
georganiseerd, dat was erg leuk. Natuurlijk zien we wel
altijd de beveiligers rondlopen. Het lijkt heel positief dat
volgend jaar ook alle theorievakken op De Bokkeduinen
gegeven worden, maar dat maak ik waarschijnlijk niet
meer mee. Voor de niveau 4 vakken ga ik straks naar
Arnhem. Tot die tijd ben ik blij dat ik op Sportlokaal De
Bokkeduinen zit!”

2

Bouwnieuws over Sportlokaal De Bokkeduinen Amersfoort

John en André op weg
naar Olympisch goud
Als we het over Olympisch Goud

het hier niet, want wel of geen verbouwing, onze gasten zijn
nummer één. Als zij het nog steeds naar de zin hebben dan
doen we het pas goed”, vertelt John.
Het typeert het dienstverlenende karakter van dit gouden
team. De redactie spreekt hen over hun werk, passie en
vrijetijdsbesteding. Het lijkt allemaal op één ding uit te
komen: Sportlokaal De Bokkeduinen.

hebben dan heeft Sportlokaal De
Bokkeduinen het in huis. Sinds
2004 zijn John en André Bergen
dé titelverdedigers op het onder-

John Bergen is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en
algemene zaken. Maar John doet veel meer. Niet alleen is
hij werkzaam achter de schermen, ook op het toneel is
John te vinden als het gaat om het communiceren met de
gasten, leerlingen, docenten en medewerkers. “Ik heb een
prachtige baan waarin ik veel van mijn energie en liefde
voor het vak kwijt kan. Naast mijn achtergrond in het hotelwezen ben ik ook hoofd BHV. Ik vind het een sport om de
tijdelijke verhuizing zó soepel te laten verlopen dat mijn
gasten er niets tot nauwelijks iets van merken.”

deel Onderhoud en Beheer van
het sportlokaal. De broers
kwamen eigenlijk per toeval bij
elkaar te werken - nog voordat
ROC ASA De Bokkeduinen

André Bergen is de persoon achter alle technische zaken,
ook wel ‘de baas van de tennisbaan’ genoemd. Daarnaast is
hij vaak nog op andere locaties van ROC ASA, in Leerhotel
Het Klooster of op een van de opleidingslocaties. “Mijn baan
is hectisch. Ik zeg altijd: mijn werk gaat 24 uur per dag
door. Mijn telefoon staat altijd aan. Een storing bijvoorbeeld
valt niet te coördineren, dat gebeurt altijd onverwacht. Je
moet dan ook een flexibele instelling hebben om dit werk
aan te kunnen. Niets is zeker en alles kan. Gelukkig kan ik
niet stilzitten, dus dat scheelt een heleboel hobby’s.”

overnam - en zijn sindsdien een
onafscheidelijk duo.
Nu de bouw officieel is begonnen zie je hoeveel voorbereidend werk al is verricht. Vooral de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting moest als een geoliede machine verlopen. Iets dat niet had gekund zonder de voorbereidingen
van het tweetal en hun collega’s. “En voor minder doen we
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Communicatie
staat voorop

“De beste baan van
de wereld”

Dit is waar het om draait in de beheerzaken. John kan er
absoluut zijn ei in kwijt. “Het leukste vind ik het contact met
de mensen. Je doet het ten slotte voor hen. We bedenken
samen eerst een goed plan, dan maak ik een draaiboek, en
dan komt het op de goede communicatie aan. Een voorbeeld? Laatst hadden we op de laatste dag van de verhuizing
een tennistoernooi van 20 man in huis. Terwijl de bar al in
delen werd afgebroken, kon dat ongestoord doorgaan. Na
afloop riepen mijn gasten vrolijk: tot volgend jaar weer John,
het was fantastisch. Kijk dat is waar ik blij van word.”

John en André zijn daar heel stellig over: “Waar vind je nu
zoveel afwisseling? Laatst hadden we een Tibetaanse
Lama op bezoek, vanaf 12 juli gaat de Dutch Open Tennis
weer van start en moet alles weer aan kant. Ondertussen
gaat het onderwijs ook gewoon door en hebben we straks
in juni ook nog de Ambtenaren Fietsdag in huis. Je kunt
het zo gek niet verzinnen of het gebeurt allemaal hier op
De Bokkeduinen. Als we onszelf moeten omschrijven?”
John en André Bergen een duo dat gaat voor Olympisch
Goud voor Sportlokaal De Bokkeduinen.

Bokkeduinen Bouwt!

Verschillende doelgroepen
onder één dak

Dit periodiek bulletin informeert u over de bouw-activiteiten
van Sportlokaal De Bokkeduinen:

Bouwen terwijl u sport!
Sportlokaal De Bokkeduinen vertegenwoordigt een uniek
concept, waar leren, sporten en vitaliteit samen gaan met
haar verschillende doelgroepen. John en André hebben daar
dagelijks mee te maken. “Het lastige en tegelijkertijd de uitdaging van dit vak is dat je te maken hebt met de diversiteit
aan verschillende mensen. Zo is het seniorentennis natuurlijk een andere doelgroep dan onze studenten in huis. Voor
de tennisgasten hebben we een tijdelijke aparte zithoek
gecreëerd. De leerlingen mogen hier best even zitten voor
overleg , bijvoorbeeld met een docent, maar het mag geen
hangplek worden. Zo hebben we ook te maken met de buren
van het sportlokaal en de omgeving. Ook zij hebben straks
last van de verbouwing. Gelukkig is de relatie met hen goed.
Gewoon een beetje rekening houden met elkaar.
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Cadeautje!

www.debokkeduinen.nl

In verband met
Dutch Open Tennis
aangepaste openingstijden:
Fitness mogelijk van donderdag 10 juli tot en
met maandag 21 juli 20.00 - 23.00 uur.
In het weekend gesloten (12-13, 19-20 juli).

Maak kans op kaarten voor het

Voor alle leden van Sportlokaal De Bokkeduinen ligt
een cadeautje klaar. Op vertoon van uw sportpas en
met onderstaande bon kan deze bij de receptie
worden afgehaald.

BON
Op vertoon van uw Clubcard,
Leusderparkpas of STA-pas ontvangt u
een gratis zweetband.
Lever deze bon in bij de receptie van
Sportlokaal De Bokkeduinen.

Dutch Open Tennis!
Informeer bij de receptie.
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