
Dijksma: lichtere leergang bewegingsonderwijs  
 
Door senior beleidsmedewerker Hans van Willegen van VOS/ABB 

Onlangs is de ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’ geëvalueerd.  
Begin december stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW haar 
beleidsreactie op het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer. Hierin doet zij 
voorstellen voor het aanpassen van de leergang en het oplossen van 
organisatorische problemen op de scholen. 
 
In het rapport over de ‘Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’, dat onder 
verantwoordelijkheid van het Landelijk overleg opleidingen basisonderwijs (Lobo) tot 
stand kwam, geven de onderzoekers antwoord gegeven op twee centrale 
onderzoeksvragen: 
 

1. In hoeverre is het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau van de leergang te 
zwaar? Vormt de studiebelasting voor beginnende leraren in het primair 
onderwijs een belemmering? En zo ja, in welke mate?  
 

2. In hoeverre leidt de beperkte inzetbaarheid van afgestudeerde pabo-
studenten tot problemen op de arbeidsmarkt en tot praktische problemen 
binnen de scholen? 

 
Conclusies onderzoekers 
De meeste studenten beoordelen de leergang als zwaar tot zeer zwaar, maar geven 
aan dat ze de investering wel de moeite waard vinden. Door het niveau en de 
omvang van de leergang worden er zware eisen aan de studenten gesteld. 
Ongeveer de helft van de scholen is bereid om geld en tijd te investeren  in 
leerkrachten die een brede bevoegdheid willen halen. 
 
De meeste studenten vinden dat een brede bevoegdheid de kansen op een baan als 
leerkracht in het primair onderwijs vergroot. Veel scholen signaleren organisatorische 
knelpunten. Oudere leraren moeten vaak lessen overnemen van niet volledig 
bevoegde nieuwe personeelsleden. Nieuwe leraren die alsnog hun brede 
bevoegdheid willen halen, zijn minder goed inzetbaar. Zij leggen een claim op tijd en 
geld van scholen.  
 
Beleidsreactie staatssecretaris 
Staatssecretaris Dijksma wil komen met een aanpassing van de leergang en het 
programma lichter maken. Zij geeft daartoe aan het Lobo een vervolgopdracht tot het 
beschrijven van een aantal mogelijke scenario’s en het doen van een aanbeveling 
voor het meest geschikte scenario. Zij vraagt het Lobo nadrukkelijk daarbij te kijken 
naar mogelijkheden om de opleiding te laten ‘indalen’ in de initiële opleiding. Een 
gedeelte van de opleiding wordt dan al in de initiële opleiding genoten. Dijksma wil 
dat er komend voorjaar al duidelijkheid komt over de beoogde aanpassing. 
 
In haar beleidsreactie op de tweede vraag legt de staatssecretaris de 
verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Die moeten modern personeelsbeleid 
voeren en inspelen op de voorkeuren en specialisaties van (huidige en nieuwe) 
leerkrachten. Er is volgens haar nog veel winst te boeken met het optimaal inzetten 
van verschillend personeel (vakleerkrachten, groepsleerkrachten met een brede 



bevoegdheid en sportinstructeurs).   
 
De staatssecretaris is van mening dat het aanpassen van de leergang 
bewegingsonderwijs geen onredelijke investering in tijd en geld van scholen vraagt. 
Scholen kunnen hun nascholingsbudgetten gebruiken voor het betalen van de 
leergang. Deze middelen zijn naar haar oordeel toereikend en een aparte 
rijksbijdrage is niet nodig. 
 
Ter ondersteuning van schoolbesturen wil de staatssecretaris alleen een 
voorlichtingsproject voor de scholen, dat binnenkort start. Zij verwijst hierbij naar het 
protocol bewegingsonderwijs van de besturenorganisatie en de voorlichtingsbrochure 
van AVS, SLO en KVLO. Ook zal zij de sectororganisatie vragen een rol te spelen bij 
het ontwerp van het project en de voorlichting aan scholen. 
 
Combinatiefuncties 
Het is de bedoeling dat er de komende jaren 2500 combinatiefuncties komen, 
waarmee het sport-, beweeg, en cultuuraanbod bij brede scholen wordt vergroot. 
Hiervoor is extra geld beschikbaar van OCW, VWS en gemeenten. Het is de 
bedoeling dat sportinstructeurs (Ciossers/Lobossers) worden ingezet in en om de 
school.  
 
Opvallend is dat de staatssecretaris een andere positie inneemt dan tot nu toe over 
de wijze waarop Ciossers/Lobossers kunnen worden ingezet in het 
bewegingsonderwijs op scholen. Zij neemt de betreffende passage uit het door 
staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW vastgestelde mbo-
kwalificatiedossier ‘Sport en bewegen’ over. Deze passage luidt als volgt: 
 
‘Hoe zelfstandig de rol van de BOS-medewerker (Ciossers/Lobossers)  is binnen de 
kerntaak is geheel afhankelijk van de context waarbinnen hij functioneert. Hij 
functioneert altijd onder verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht. Hoe de 
zelfstandigheid wordt ingevuld is afhankelijk van het inzicht van het bevoegd gezag 
van de onderwijsinstelling. Heel expliciet: De keuze van het wel of niet fysiek 
aanwezig zijn van een bevoegde leerkracht bij uitvoerende onderwijstaken van de 
Ciossers/Lobossers is aan het bevoegd gezag.’ 
 
Wel zal de staatssecretaris laten onderzoeken of de Ciossers/Lobossers via verkorte 
trajecten kunnen doorstromen naar een hbo-bevoegdheid. 
 
Conclusie 
De belangrijkste conclusie die uit de beleidsreactie kan worden getrokken, is dat de 
staatssecretaris de verantwoordelijkheid voor de opleiding en inzet van leerkrachten 
en sportinstructeurs over laat aan de schoolbesturen.  
 
De oplossing voor de organisatorische problemen wordt gezocht in een goede 
voorlichting. De enige echte maatregel die wordt genomen, is dat wordt gekeken 
naar de zwaarte van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. 
 
Naar het oordeel van VOS/ABB zou zij echter verder moeten gaan en de leergang 
vakbekwaamheid bewegingsonderwijs volledig moeten laten indalen in de initiële 
opleiding dan wel extra middelen ter beschikking moeten stellen voor de opleidings- 



en vervangingskosten voor leerkrachten die de leergang gaan volgen. 
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