GEMEENTE
BEEKDAELEN

rapportage 2019

op weg naar een gezonde,
actieve & sociale buurt

Voor u ligt de inhoudelijke rapportage 2019. Wij informeren u over de gedane inspanningen,
belangrijke ontwikkelingen en behaalde resultaten in ‘uw’ gemeente.
Naast inhoudelijke informatie geven we u ook beknopt inzicht in een aantal belangrijke cijfers
met betrekking tot de rapportageperiode. We lichten ontwikkelingen en signalen toe en ter
afsluiting blikken we kort vooruit op 2020. Onder andere ten gevolge van wensen en behoeften
van onze doelgroepen en netwerkpartners ontwikkelt onze inzet, natuurlijk binnen de kaders die
we vanuit u als gemeente en wettelijk als stichting dienen te bewaken.

voorschool

1
2 -4
jaar

SuperFIT is een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. SuperFIT borgt een integrale systeembenadering: op de peuteropvang, thuis én in de omgeving. We trainen, ondersteunen en
stimuleren de pedagogisch medewerkers om spelenderwijs aandacht te besteden aan gezonde voeding, (meer) bewegen
en het maken van bewuste en gezonde keuzes.
Ecplore heeft in de voormalige gemeenten Schinnen en Onderbanken SuperFIT onder de aandacht gebracht van pedagogisch medewerkers van alle peutercentra en kinderdagverblijven. Dit betrof een coaching of the job. Er is uitleg gegeven
over de SuperFIT-aanpak en er is kennisoverdracht geweest over bewegen en voeding.

“ Onze paper over de effecten van SuperFIT op beweging en BMI
z-score is gepubliceerd. De belangrijkste uitkomsten: SuperFIT lijkt
wel verandering teweeg te brengen in beweging en zitgedrag op
de peuterspeelzaal. De combinatie van de peuterspeelzaal setting
en thuis setting lijkt daarbij ook ondersteunend in het veranderen
van het beweeg- en zitgedrag van de kinderen op dagen dat ze
naar de peuterspeelzaal gaan.”

Het artikel is
online te raadplegen.

Ilona van de Kolk, MSc, PhD-candidate Maastricht University

Vooruitblik

Tussen januari en juli 2020 vinden 3 coaching on the job sessies per locatie plaats.

Samenwerkingspartners
£

Spelenderwijs

£

CMWW

£

KDV ’t Sjoepkerke

£

Humankind

primair onderwijs
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SMART AND FIT

4-12

jaar

Smart and Fit richt zich op de universele preventie bij kinderen, leerkrachten en ouders en is daarom een programma voor
iedereen! Kinderen in het primair onderwijs komen zowel voor, tijdens en na schooltijd via 8 bouwstenen in aanraking
met een gezonde leefstijl. Onderwerpen als gezonde voeding, bewuste keuzes maken en sport en (meer) bewegen komen
tijdens de themaweek op school aan bod.
In de voormalige gemeente Schinnen is het volledige programma aangeboden; in Onderbanken is het aanbod per school
afgestemd op de wensen en behoefte van de betreffende scholen.

7 scholen doen mee!

De kinderen zijn getest a.d.h.v.
het leerlingvolgsysteem

8 BOUWSTENEN
The Daily Mile
Sportief overblijven
Gezonde gastles

Klassenopdrachten

Beweegtussendoortjes

Ouder Battle

Fittesten
nieuw

Sportkrant

NIEUW

.Beweegchallenge
.Ouder-Kind-Battle, een informele quiz tussen ouders en kinderen gericht op gezonde
voeding en bewust bewegen.

aantal
activiteiten

Projectweek
gezonde leefstijl
Smart and Fit
330

activiteiten

16.836

deelnames

aantal
deelnames

BS St. Jozef (Merkelbeek en Doenrade)
10

1.089

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

6

212

Sport en spel instuif

2

200

Oudermarkt

2

350

Gastles kleuters 1 en 2

2

54

Klassenopdrachten

8

212

Smart en fit Schoolfoto

2

212

Daily Mile

primair onderwijs
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aantal
activiteiten

aantal
deelnames

BS Dionysius Schinnen
Daily Mile

5

1.015

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

6

158

Sport en spel instuif

0

0

Oudermarkt

1

270

Gastles kleuters 1 en 2

2

45

Klassenopdrachten

8

203

Smart en fit Schoolfoto

1

203

van 2 naar 4 scholen

met een vakleerkracht

.
.
.
.

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

BS Schinveld
Daily Mile

5

1.650

De Sprong Oirsbeek

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

8

200

Dionysius Schinnen

Sport en spel instuif

1

450

De Verrekijker Amstenrade

Oudermarkt

1

450

Gastles kleuters 1 en 2

4

130

12

380

1

350

De Zeveneik Bingelrade

Klassenopdrachten
Smart en fit Schoolfoto

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

BS De Zeveneik Jabeek
Daily Mile

5

550

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

3

58

Sport en spel instuif

1

120

Oudermarkt

1

140

Gastles kleuters 1 en 2

1

33

Klassenopdrachten

3

110

Smart en fit Schoolfoto

1

110

“ De ouder kind battle is erg
leuk voor de kids! Volgend jaar
zeker kijken hoe we die nog
beter kunnen gaan benutten.”

primair onderwijs
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aantal
activiteiten

“De fitheidstesten zijn een toegevoegde waarde, goed om
te zien dat jullie je hier voor
inzetten.”

BS Puth
Daily Mile

5

1.200

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

9

250

Sport en spel instuif

1

100

Oudermarkt

1

250

Gastles kleuters 1 en 2

3

90

Klassenopdrachten

9

250

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

BS De Sprong Oirsbeek
Daily Mile

5

1.500

Gezonde gastlessen 3 t/m 8

9

270

Sport en spel instuif

1

250

Oudermarkt

1

100

Gastles kleuters 1 en 2

3

75

Klassenopdrachten

9

270

Vooruitblik
In 2020 start Ecsplore met Extra in
Actie in de gemeente Beekdaelen.
Bovendien wordt in overleg met de
gemeente en de samenwerkingspartners bekeken of Smart and Fit
wordt uitgerold over de gehele
gemeente.

Gezond in Actie

3

activiteiten

33

deelnames

aantal
deelnames

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

Bijscholingsles/Gastlessen LO
BS Dionysius

10

203

BS De Verrekijker

10

243

BS De Sprong

10

248

BS Petrus Canisius

12

257

Vakleerkracht LO

Naast het geven van bewegingsonderwijs leggen de vakleerkrachten ook de
verbinding tussen het beweegstimuleringsaanbod en de school. Zo geven zij
de Buurt in Actie lessen, ondersteunen ze de scholen op vraagstukken binnen
School in Actie 2.0 en organiseren zij evenementen en vakantie activiteiten.

Samenwerkingspartners

.
.
.

JOGG Beekdaelen
Fontys Sportkunde
Stimuliz
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BUURT IN ACTIE

4-12

jaar

Met Buurt in Actie biedt Ecsplore door middel van wijkgerichte sportactiviteiten, verzorgd door de combinatiefunctionarissen én lokale sportaanbieders, extra kwalitatieve beweegmomenten rondom de school. In de omgeving van
het kind kunnen zij zich laagdrempelig oriënteren op sport en bewegen en tevens kennismaken met verschillende
sportaanbieders. Door een bewuste activiteitenkeuze brengt sport positieve beweging op de hoek van de straat. De
verbindende waarde van sport dient als uitgangspunt om thema’s als respect, fair play, weerbaarheid en leefbaarheid
als educatief element mee te geven.
Kinderen uit alle kernen kunnen zich inschrijven voor iedere activiteit. De lessen vinden plaats in de dorpskernen Puth,
Merkelbeek, Schinveld en Amstenrade.
aantal
activiteiten

“Mijn kinderen komen

altijd met veel plezier!”
ouder

aantal
deelnames

Buurt in Actie Amstenrade

35

1.023

Buurt in Actie Merkelbeek

35

530

Buurt in Actie Puth

35

860

Buurt in Actie Schinveld

33

716

138

3.129

totaal
Het aantal deelnames
laat een toename zien van

25% t.o.v. 2018
“ Wij als school zijn erg blij met sport na school.
We proberen de kinderen die het nodig
hebben hier ook aan te laten deelnemen.”
leerkracht basisschool

Samenwerkingspartners

.
.
.

Fontys Sportkunde
BS Petrus Canisius
BS Schinveld

.
.
.

BS Merkelbeek
BSO de Sjoepkar
BS de Verrekijker Amstenrade

.
.

ARX Parkstad Lions
Jin Juan Kwam Hapkido

Primair onderwijs
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VAKANTIE IN ACTIE

6-12

jaar

In de schoolvakanties organiseert Ecsplore sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar,
met speciale aandacht voor de thuisblijvende kinderen. In het aanbod brengen we lokale sportverenigingen nogmaals
onder de aandacht bij kinderen en hun ouders.
De programma’s HerfstXperience, MeiXperience en Summer of Arts & Sports worden regionaal, samen met de
gemeenten Stein en Sittard-Geleen, uitgevoerd. De deelname door kinderen uit de gemeente Beekdaelen laat een
stijging zien.

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

KerstXperience

2

9

MeiXperience - Westelijke Mijnstreek

1

65
30

Summer of Sports (deelname kids)
HerfstXperience

1

75

Andere activiteiten deelname kids

totaal

Samenwerkingspartners

.
.
.
.
.

Plinthos
BMV de Henkhof
Cultuur Aanbieders
Fontys Sportkunde
Binnenspeeltuin Schinveld

20

4

179

“Iedere keer opnieuw een

gevarieerd aanbod voor
alle kinderen.” 				

primair onderwijs
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4-12

EVENTS IN ACTIE

jaar

Met Events in Actie laat Ecsplore kinderen op een speelse manier kennismaken met sport en bewegen. Daarnaast
dragen de events bij aan de sociale cohesie tussen de scholen, ook binnen de verschillende dorpskernen.
Ecsplore organiseert zelf verschillende events. Naast de twee hoofdevents, de Sportdagen en de Koningsspelen,
ondersteunen we ook lokale aanvragen met betrekking tot evenementen. We adviseren op maat onze partners met
betrekking tot de organisatie en coördinatie van de evenementen. Dankzij de inzet van de materialen uit onze beweego-theek kunnen partners hun eigen activiteiten beweegvriendelijker en aantrekkelijker maken. Zo dragen we ook bij
aan het sportieve imago van de gemeente.
aantal
activiteiten

aantal
deelnames

Koningsspelen Schinveld

1

450

Koningsspelen Schinnen

1

1.000

Watertappunt opening BS De Verrekijker

1

50

Koningsspelen BS De Zeveneik

1

120

Gemeentelijke sportdagen

2

950

Sportdag groep 1/2 Schinnen

1

75

Afsluitingsevent Schinveld

1

350

Afsluitingsevent Amstenrade

1

300

Gezond event JOGG & Bibliotheek

1

12

totaal

10

3.337

Gemeentelijke sportdagen

Gedurende 3 dagen vindt er op
sportpark de Oirsprong een groot
sportfeest plaats. Alle kinderen van
alle basisscholen in de gemeente
Beekdaelen nemen deel aan meerdere
sporten en spellen. In samenwerking
met CIOS Sittard en Fontys Sportkunde
zorgen we voor een gevarieerd
aanbod.

Koningsspelen

Na het koningsontbijt op school vindt ieder jaar op deze dag op Sportpark de Oirsprong een evenement
plaats voor de groepen 3 t/m 8 van de scholen in Beekdaelen. De groepen 3 en 4 genieten deze dag van
een mini sportdag. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen deze dag kiezen uit 2 workshops van
diverse lokale sport- en cultuuraanbieders.

“Super leuk dat jullie dit jaar ook

iets voor kleuters hebben
georganiseerd in Beekdaelen.” 			
		

Samenwerkingspartners

.
.
.
.

CIOS
Rode Kruis
20 Sport- en Cultuurverenigingen
Sportpark de Oirsprong

.
.
.
.

WML
Fontys Sportkunde
Scouting Schinnen
BSM Sint Jans College

.
.
.

Sligro
JOGG Beekdaelen
Vista Collega
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GEZOND IN ACTIE

8
8-12

jaar

Naast sport en bewegen is voeding (en gedragsverandering) hét middel naar een gezonde leefstijl. Deze thema’s
proberen wij zo veel mogelijk binnen onze programma’s en activiteiten te integreren. Naast professionele beweegactiviteiten breiden we ons aanbod uit met een naschools programma, specifiek rondom het thema gezonde leefstijl
waarin met name voeding en gedrag centraal staan: Gezond in Actie.
Gezond in Actie is een lichte, kortdurende, gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 8 t/m 12 jaar,
specifiek gericht op een gezonde leefstijl waarbij met name voeding en gedrag centraal staan. Met dit aanbod kunnen
we kinderen bereiken met een licht verhoogd risico op overgewicht en/of kinderen met (licht) overgewicht. Ook
kinderen die niet tot deze doelgroepen behoren, kunnen preventief deelnemen aan Gezond in Actie.
Tijdens maandelijkse educatieve, interactieve groepsbijeenkomsten gaan de kinderen aan de slag aan de hand van
verschillende thema’s. In 2019 kwamen de thema’s Schijf van 5, Topsport en Gezonde kerstmaaltijd aan bod. De lessen
worden verzorgd in samenwerking met studenten van Fontys Sportkunde.
Kinderen leren dat gezonde voeding erg lekker kan zijn en dat het helemaal niet moeilijk is om een gezonde maaltijd te
bereiden. Zo vergroten ze spelenderwijs hun bewustwording waardoor ze andere keuzes kunnen gaan maken. Op deze
manier proberen we gezond ‘gewoon’ te maken.
Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij het ontstaan (en in stand houden) van een ongezonde leefstijl en/of overgewicht. Zij bepalen vaak wat kinderen eten en of en hoe ze sporten en bewegen. Daarnaast fungeren zij als voorbeeldfunctie voor hun kinderen. Ouders worden daarom nadrukkelijk bij het programma betrokken, bijvoorbeeld bij de
‘Gezonde kerstmaaltijd’. Behalve ouders waren ook grootouders welkom. De kinderen hebben voor zo’n 30 gasten
gekookt.

Vooruitblik

Ecsplore zal Gezond in Actie in 2020
voortzetten en uitbreiden.

Samenwerkingspartners

.
.
.

Fontys Sportkunde
Gasterie de Dobbelsteyn
André Mostard Sportvoedingscoach

primair onderwijs
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9
6-12

jaar

Ecsplore stimuleert de deelname door jeugd aan cultuuractiviteiten. Dit doen we door het in kaart brengen van de
wensen van cultuurorganisaties en het basisonderwijs en door het vormgeven en uitvoeren van activiteiten. Daarbij
hebben we nadrukkelijk oog voor het bevorderen van de samenwerking tussen de sectoren cultuur en onderwijs.
De uitvoering gebeurt in samenwerking met verschillende culturele partners. Waar mogelijk leggen we verbindingen
tussen cultuur en sport. Een voorbeeld hiervan is een integraal activiteitenaanbod tijdens Vakantie in Actie.
In de gemeente Beekdaelen vervult de cultuurmakelaar van Ecsplore een belangrijke rol. Hij biedt in diverse vormen
ondersteuning, ook op maat. Hij adviseert onder andere scholen, harmonieën en fanfares, niet alleen over muzieklessen maar ook met betrekking tot verschillende culturele beleidsterreinen. Indien nodig neemt hij actief een rol bij de
organisatie en uitvoering van (nieuwe) projecten en zorgt hij waar mogelijk voor verbinding met onder andere sociaal
werk en zorg- en welzijnsinstellingen.

CULTUUR NA SCHOOL

In het schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen van de groepen 4 t/m 8 zich inschrijven voor Cultuur na school met als
thema ‘Grote kunst voor kleine kenners’. De leerlingen reizen onder leiding van een kunstenaar (en bevoegd docent
beeldende vorming) door 3 verschillende werelden: ‘heel heel lang geleden’, ‘een beetje lang geleden’ en ‘nog niet zo
lang geleden’.
aantal
activiteiten

aantal
deelnames

Cultuur na school
BS De Verrekijker Amstenrade

7

175

BS St. Jozef Doenrade

7

175

BS De Sprong Oirsbeek

7

175

BS Petrus Canisius Puth

7

175

BS St. Dionysius Schinnen

7

175

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

BS De Verrekijker Amstenrade

3

120

BS St. Jozef Doenrade

4

0

BS De Sprong Oirsbeek

3

120

BS Petrus Canisius Puth

4

120

BS St. Dionysius Schinnen

3

117

Samenwerkingspartners

.
.
.

Harmonie de Nederlanden Amstenrade
Fanfare St. Cecilia Doenrade
Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

.
.

WINDKRACHT 6

Onder leiding van een bevoegd docent volgen
alle leerlingen van de groepen 5 van alle basisscholen in de voormalige gemeente Schinnen
onder het project Windkracht 6 een viertal
lessen onder schooltijd. Naast een introductie
maken ze kennis met houten en koperen
blaasinstrumenten en met slaginstrumenten.
Windkracht 6 is ontwikkeld In samenwerking
met alle harmonieën en fanfares om kinderen
enthousiast te maken voor de blaasmuziek.

Koninklijke fanfare St. Caecilia Puth
Fanfare St. Caecilia Schinnen

primair onderwijs
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JONG ADOPTEERT OUD!

Bij dit project gaan kinderen van groep 8 regelmatig op visite bij mensen met dementie.
Ter voorbereiding krijgen de kinderen krijgen eerst in de klas een gastles. Hierin wordt verteld wat het brein is, hoe het
werkt, wat het doet en wat er gebeurt als je dementie krijgt.
Wekelijks gaat een kleine groep kinderen naar een zorgcentrum, op visite bij bewoners met dementie. Ze doen mee aan
de dagelijkse activiteiten: tafeldekken, koffie en thee serveren, de krant lezen, meedoen aan de (culturele) dagactiviteit,
of lekker een blokje om. Op deze manier kunnen kinderen zien wat het betekent om oud te worden, om te voelen hoe
fijn het kan zijn om iets voor iemand anders te doen en ze komen in aanraking met de zorgsector die nog veel handen
kan gebruiken de komende jaren!
De bewoners hebben een fijne tijd, genieten van de kinderen, ze bloeien helemaal op! Ook het personeel raakt door
de bezoeken (weer )enthousiast en opgewekt, hebben plezier in hun werk. Het mes snijdt aan vele kanten!
aantal
activiteiten

BS de Verrekijker Amstenrade

30

120

BS Petrus Canisius Puth

30

120

Samenwerkingspartners

.
.

Zorgcentrum Elvira-Leontine Amstenrade
Glana Zuyderland

aantal
deelnames

.
.

BS De verrekijker Amstenrade
BS Petrus Canisius Puth

MUSICKIDS

Leerlingen uit de groepen 6 hebben gedurende een lange periode (16 weken) onder schooltijd een blaasinstrument
leren bespelen. De eerste 3 lessen waren introductielessen, vanaf les 4 speelden ze elke week op het gekozen
instrument: klarinet of trompet. Er werd geoefend per instrumentgroep maar ook klassikaal, waardoor de leerlingen
meteen leerden samenspelen. Gedurende het project is naar een uitvoering toegewerkt. Tijdens deze uitvoering
presenteerden de kinderen het project aan ouders, in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging.
De presentatie van deze uitvoering gebeurde door de vereniging zelf.
Na dit concert kregen de kinderen de kans op school verder te leren in groepsverband onder leiding van een docent van
de vereniging. Na afloop van het project stroomden de kinderen door in de blazersklas van de vereniging.
De gestelde doelen - doorgaande leerlijn en het opzetten van een blazersklas na schooltijd – zijn behaald. Er is een zeer
goede medewerking en betrokkenheid vanuit school (leerkrachten en directie). Dit alles heeft geleid tot een structurele
jaarlijkse samenwerking.

aantal
activiteiten

aantal
deelnames

Samenwerkingspartners

.
.
.
.

Harmonie de Nederlanden Amstenrade
Harmonie St. Gerlachus Oirsbeek

9

297

BS De Sprong Oirsbeek

12

372

BS St. Dionysius Schinnen

13

624

BS De Verrekijker Amstenrade

Stichting Cultuur in Uitvoeringuth
Fanfare St. Caecilia Schinnen

primair onderwijs
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MUZIEKLES JONGEREN INITIATIEF SCHINNEN

Eind februari hebben 163 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van basisschool Dionysius in Schinnen een gastles
ontvangen in samenwerking met Jongeren Initiatief Schinnen (JIS).
Daarna kunnen de kinderen naschools individuele les krijgen. Ze kunnen kiezen uit gitaar, keyboard, saxofoon of
dwarsfluit. Dit voert Ecsplore uit onder de naam PopKids Schinnen. Hieraan nemen 6 kinderen deel.

Samenwerkingspartners

.
.

Jongeren initiatief Schinnen
Stichting Cultuur in Uitvoering

SENIOREN

ONTMOETINGSDAGEN

12

50
jaar

Sociale contacten en fysieke activiteit zijn belangrijk voor het welzijn van mensen, zeker voor ouderen. Ouderen die
niet of nauwelijks in contact komen met anderen, bewegen doorgaans ook niet veel. En dat heeft een negatief effect
op hun gezondheid. Door ouderen deel te laten nemen aan (sociale) activiteiten, blijven zij actief. In de gemeente
Beekdaelen heeft Ecsplore in Schinnen en Amstenrade ontmoetingsdagen georganiseerd, speciaal voor senioren.
De ontmoetingsdagen hebben een informeel, informatief sociaal karakter waarbij sport, bewegen en gezondheid
centraal staan. Tijdens de ontmoetingsdagen worden er verschillende thema’s behandeld die aansluiten bij deze
onderwerpen zoals Positieve Gezondheid, voeding, fitheidstest, valpreventie en gezond ouder worden en blijven.
Tijdens de ontmoetingsdagen wordt een samenwerking aangegaan met lokale beweegaanbieders en beweegprofessionals uit de omgeving, zoals fysiotherapeuten, sociaal werkers, verenigingen, voedingscoaches en buurthuizen.

aantal
deelnemers

Ontmoetingsdag Schinnen		25
Ontmoetingsdag Amstenrade		35

Vooruitblik

Ecsplore wil de ontmoetingsdagen
in 2020 in 4 dorpskernen organiseren.

totaal

60

“ Mooi om te zien dat er met dit project
ook ouderen uit de naastgelegen dorpen
naar het Buurthuis komen. Dit draagt
heel erg goed bij aan onze maatschappelijke taak.”
uitbaatster gemeenschapshuis

“ Wat een leuke en informatieve
bijeenkomst, ik heb genoeg
handvaten gekregen om even
verder te kunnen.”
deelnemer

Studenten

13

LEERBEDRIJF SPRINT

Ecsplore werkt in de uitvoering in de gemeente Beekdaelen nauw samen met SPRINT, het sportieve leerbedrijf van
Sportstichting Sittard-Geleen. Vanuit hier vindt coördinatie plaats van leerwerkplekken, stages en beroepspraktijkvorming met rendement voor de sociaal-maatschappelijke sector én het onderwijs.
Het leerbedrijf SPRINT slaat een brug tussen theorie (onderwijs curriculum) en de actuele beroepspraktijk (werkveld).
Ecsplore biedt studenten de ruimte om ervarend te leren in echte praktijksituaties.
SPRINT is thuisbasis van tientallen studenten. Op momenten groeit de samenwerking met het onderwijs tot de
gelijktijdige inzet van meer dan 200 studenten.
Studenten hebben in 2019 een belangrijke rol gespeeld bij diverse projecten en activiteiten.
Ecsplore en SPRINT werkten in het schooljaar 2019-2020 samen met:

.

Fontys Sportkunde (partnership): 43 studenten

.
.
.
.
.
.

25 eerste jaars studenten
18 tweede jaars studenten
1 vierde jaars student

Fontys Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO): 1 student
HAN Sportkunde: 1 student
Fontys Pedagogiek: 2 studenten
Leeuwenborgh CIOS (BOS niveau 3-4): 7 studenten
Leeuwenborgh CIOS (basisschool en vereniging stage leerjaar 1-2):
13 studenten

DaCapo Sport, Dienstverlening & Veiligheid: 32 studenten

Ecsplore dankt de gemeente Beekdaelen als opdrachtgever én alle partners voor de constructieve samenwerking.
Ook in 2020 gaan we met minstens evenveel enthousiasme en inzet aan de slag om alle inwoners – jong en oud - van
Beekdaelen in beweging te krijgen en te houden. Dat doen we samen met SPRINT.

