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Aan de informateur de heer Mr. I.W. Opstelten  

Postbus 20008 

2500 EA DEN HAAG 

 

         

Zeist, 20 augustus 2010  

 

Geachte heer Opstelten,  

 

Zoals velen volgt de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding) de 

informatiebesprekingen op de voet. Als belangenvereniging voor het bewegingsonderwijs vragen wij 

uw aandacht voor een viertal zaken waarvan wij vinden dat die zeker opgenomen moeten worden in 

het nieuwe regeerakkoord. De KVLO pleit voor echte keuzes en concrete acties op het gebied van: 

• het stimuleren van bewegen bij kinderen met de school als middelpunt  

(campagne 3+2 = een fit idee van de KVLO) 

• het belang van vakonderwijs en beweegteams  

• herinvoeren bewegen en sport in het mbo  

• het gebruik van (sport)accommodaties 

 

Stimuleren bewegen via school 

Kinderen bewegen te weinig: maar 30 %  haalt de beweegnorm van een uur per dag, ondanks allerlei 

projectmatige subsidies en initiatieven vanuit de landelijke overheid. Uit recent onderzoek (Collard, 

VU mei 2010) blijkt dat onze kinderen zelfs minder fit zijn dan 30 jaar geleden. In de toekomst vormt 

overgewicht een bedreiging van de gezondheid van grote groepen kinderen, met torenhoge 

zorgkosten tot gevolg.
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 Als je daarnaast de ambitie hebt om heel Nederland op Olympisch niveau te 

krijgen, gericht op de OS 2028, dan is het duidelijk dat er hoognodig structurele maatregelen nodig 

zijn om bewegen van onze jeugd te stimuleren.  

 

De school is dé plek om kinderen meer te laten bewegen. Daar bereik je alle jeugd: circa anderhalf 

miljoen in het basisonderwijs, een miljoen in het voorgezet onderwijs en een half miljoen in het mbo. 

En dat bijna elke dag! 

Daarom pleit de KVLO voor meer lessen bewegingsonderwijs en een via de school geregeld naschools 

sportaanbod. Ons doel: drie uur gym van de vakleerkracht LO en twee uur bewegen en/of sporten 

per week via school. 

Dus start de KVLO nu , met steun van landelijke organisaties zoals NOC*NSF, NISB, Olympisch Vuur 

en NIGZ, en tal van sportieve bekende Nederlanders, de campagne: 3+2 = een fit idee. 

www.3plus2.nl   

De landelijke overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en de coördinerende rol 

terugnemen.
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1
 Er zijn ruim één miljoen volwassenen en 60.000 kinderen met obesitas in Nederland. Zij 

zorgen met elkaar voor een ziektelast van 10% van de totale ziektelasten in Nederland. De 

totale kosten bedragen op dit moment liefst per jaar: 500 miljoen euro aan directe (medische) 

kosten en 3,2 miljard euro aan indirecte kosten (arbeidsongeschiktheid) (Nederlandse cijfers 

obesitas 2002 bron: www.rvz.net). 
2 In 2004 is door de Kamer een motie (Jan Rijpstra-VVD) aangenomen waarin staat dat alle 

leerlingen in de leerplichtige leeftijd tenminste drie uur LO moeten krijgen van een 

vakleerkracht.  

Op 8 december 2006 schrijft staatssecretaris Ross-van Dorp in een brief, mede namens de 

minister van OCW, dat er een herijkings- en opschalingsplan voor School en Sport opgesteld 

moet worden en dat dit plan oplossingen aan zal reiken om een vijfdaags sport- en 

beweegaanbod op en rond scholen te realiseren. Beide voorstellen/plannen zijn (nog) niet 

uitgevoerd. 
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Voor in het regeerakkoord: 

• Het kabinet legt een norm van drie uur gym en twee uur bewegen via school vast voor 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.  

• Het kabinet oormerkt geld uit de lumpsum voor scholen om drie uur bewegingsonderwijs 

door een vakleerkracht te garanderen voor ieder schoolgaand kind. 

 

Het belang van vakonderwijs en beweegteams 

Bewegingsonderwijs is een leervak. Dat dus ook deskundig gegeven moet worden. Door docenten 

die de vierjarige ALO-opleiding hebben gevolgd. Zij kunnen leerlingen de juiste begeleiding en 

stimulans geven: zowel de goede en fitte als de minder getalenteerde en minder gemotiveerde 

leerling. Het gaat dan naast motorische vaardigheden ook om vaardigheden op sociaal en cognitief 

gebied, zoals ook staat in kerndoelen en eindtermen. Deze richtlijnen zijn opgesteld  in opdracht van 

het ministerie van OCW, zodat ieder kind gevarieerd en doelgericht les krijgt. 

Het belang van een beweegteam op school wordt steeds groter en vergt meer investering en 

stimulans. Beweegteams worden ingezet om de lessen LO in het basisonderwijs en ook de 

naschoolse sportactiviteiten te verzorgen. In die beweegteams kunnen de (hbo-geschoolde) leraar 

bewegen en sport (de nieuwe term voor de gymleraar), de combinatiefunctionaris en de (mbo-

geschoolde) leraar(ondersteuner) sport en bewegen bijvoorbeeld zitten. De leraar bewegen en sport 

vervult hierbij een coördinerende rol. Een uitgelezen mogelijkheid om met korte lijnen leerlingen bij 

de sportclubs te krijgen. Bijvoorbeeld bij dagarrangementen op basisscholen zijn beweegteams een 

uitgelezen mogelijkheid. 

In de lumpsum van het basisonderwijs zit ongeveer 400 miljoen euro die besteed kunnen worden 

aan bewegingsonderwijs. Echter, slechts een deel hiervan wordt gebruikt voor de bekostiging van 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Wij zouden een verplichting willen voor het aanstellen van 

vakleerkrachten in het basisonderwijs. Om de overgang voor die scholen die nog geen vakleerkracht 

hebben te stimuleren zou de komende vier jaar een bijdrage in de kosten verstrekt kunnen worden 

zodat na die periode de leraar bewegen en sport op die scholen uit de lumpsum betaald kan worden.  

 

Voor in het regeerakkoord: 

Het kabinet voert de verplichting voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het basisonderwijs 

in, en stelt gedurende vier jaar aflopend 100, 75, 50 en 25 miljoen euro ter beschikking om alle 

scholen in de gelegenheid te stellen binnen vier jaar vakleerkrachten bewegingsonderwijs aan te 

stellen.  

 

Herinvoeren bewegen en sport in het mbo 

Het is vreemd dat jongeren op het voortgezet onderwijs wel verplicht lessen bewegingsonderwijs 

krijgen, terwijl de leeftijdgenoten op het mbo géén sport en bewegen op school krijgen aangeboden. 

Het mbo is weliswaar zelf met een inhaalslag bezig om de fout in de wetgeving in de Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs (WEB) aangaande de beroeps- en volwasseneneducatie, waarbinnen lichamelijke 

opvoeding uit het curriculum verdween, zelf terug te brengen, maar de KVLO vindt dat een reparatie 

van de Wet logischer is. Herinvoeren van sport en bewegen in het mbo kost slechts 65 miljoen per 

jaar!   

 

Voor in het regeerakkoord: 

Het kabinet investeert jaarlijks 65 miljoen euro in lessen sport en bewegen op het mbo. 
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Het gebruik en uitbreiden van (sport)accommodaties 

Er is een gebrek aan accommodaties voor goed bewegingsonderwijs. Daarom verzoekt de KVLO het 

nieuwe kabinet: Investeer in accommodaties, schoolpleinen en een uitdagende leefomgeving.  

Daar waar een structureel kwantitatief tekort aan beweegaccommodaties is, is het wenselijk middels 

een accommodatiefonds nieuwe sportaccommodaties mogelijk te maken. Ook het stimuleren van 

publiek-private samenwerking om tot openbare multifunctionele beweegvoorzieningen te komen 

biedt kansen. Hiermee wordt bijvoorbeeld de woonwijk beweegvriendelijker. Wel dient hierbij het 

uitgangspunt te zijn dat de voorzieningen dicht bij de scholen gerealiseerd worden, de gehele dag 

beschikbaar zijn en ook volledig benut kunnen worden. Zo wordt de voorziening onder schooltijd 

voor de lessen bewegingsonderwijs gebruikt, buiten schooltijd voor (schoolse) sportactiviteiten en/of 

als speelvoorziening voor de wijk. 

Daarnaast dient creatief te worden gekeken naar andere beweeggebieden in de directe omgeving 

van de school. Parken, (school)pleinen, maar ook daken van scholen, sporthallen en andere publieke 

gebouwen bieden hierin, daar waar mogelijk, een onontgonnen reserve. Voor het sportactiever 

maken van schoolpleinen en parken zijn al veel good practices bekend. Een gerichte subsidieregeling 

om de omgeving van de school, daar waar de mogelijkheid zich voordoet, sportactiever te maken is 

wenselijk. Voor bestaande pleinen en parken kan dat vaak al voor een relatief laag bedrag. 

 

Voor in het regeerakkoord: 

Het kabinet stelt een tijdelijke regeling in waarin in totaal 80 miljoen euro vrijgemaakt wordt om 

aanpassingen aan accommodaties te realiseren zodat deze geschikt(er) gemaakt worden voor 

multifunctioneel gebruik. 
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Wij hopen van harte dat u deze punten mee wilt nemen in de informatiebesprekingen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jan Rijpstra 

Voorzitter KVLO 
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 Een dergelijke stimuleringsregeling is al eens eerder ingesteld in 2006 (motie Verhagen - 

Bos). Met de enorme overvraag van het aantal ingediende projecten (346), waarvan er 

maar 39 (12 %) zijn gehonoreerd, is de grote behoefte voor een dergelijke gecombineerde 

aanpak duidelijk aangetoond.  
 


