
 

Protocol bewegingsonderwijs 
 
Inleiding 
Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen. Een brede 
bewegingsbekwaamheid, op een plezierige manier verworven, draagt bij aan een duurzame 
sportdeelname en een actieve leefstijl en vrijetijdsbesteding. Het primair onderwijs heeft tot taak 
om leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, kansrijke en blijvende 
deelname aan de bewegingscultuur. 
 
Sinds 2001 zijn nieuw opgeleide leraren primair onderwijs niet meer automatisch bevoegd voor het 
geven van bewegingsonderwijs aan de groepen drie tot en met acht in het primair onderwijs en voor 
leerlingen ouder dan zeven jaar in het speciaal onderwijs1. 
Tegelijkertijd is er een toegenomen aandacht voor bewegen en bewegingsonderwijs in onze 
samenleving. Veel scholen staan daardoor voor de vraag welke rol bewegingsonderwijs dient te 
spelen binnen het onderwijsaanbod van de school en op welke wijze ze dit onderwijs kunnen 
vormgeven. 
 
De besturenorganisaties hebben het op zich genomen om, mede op verzoek van de Tweede Kamer, 
een handreiking te bieden aan de schoolbesturen in het primair onderwijs om binnen de bestaande 
regelgeving vorm te geven aan kwalitatief goed en veilig bewegingsonderwijs. Dit protocol is tot 
stand gekomen na overleg met de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en 
vertegenwoordigers van de pedagogische academies, de MBO-instellingen en Academies voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO’s).  
 
Dit protocol richt zich op het binnen het curriculum van de school te organiseren 
bewegingsonderwijs. Hierbij kunnen diverse professionals worden ingezet, zoals groepsleraren met 
een brede bevoegdheid, groepsleraren met een smalle bevoegdheid, afgestudeerden van de hbo-
opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding en mensen met een MBO-opleiding Sport en Bewegen 
 
Bewegingsonderwijs op school is slechts één van de pijlers is waarop bewegen en sport rondom de 
school rusten. Er zijn landelijk op grote schaal ontwikkelingen gaande met betrekking tot het 
naschoolse aanbod van bewegingsactiviteiten en de verbinding tussen school en sport(verenigingen). 
Ook hier moet het realiseren van kwaliteit leidend zijn. Dat kan onder andere worden bereikt door 
het inzetten van beweegteams. Zo’n team wordt gevormd door diverse deskundigen op MBO- en 
HBO-niveau op het gebied van bewegen en sport.  
 
Dit protocol bestaat uit: 

 checklist 
 toelichting 

 
Daarnaast zijn doorverwijzingen naar relevante websites opgenomen ter nadere informatie.  
 
Dit protocol is geschreven vanuit het perspectief van de huidige regelgeving.

                                                 
1 Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs 

 

http://www.cfi.nl/Public/CFI-online/Images/CFINL06wk32POKO200628669_tcm2-43962.pdf


 

Algemeen 
1. Het bewegingsonderwijs is één van de leer- en vormingsgebieden. Dit betekent dat er 

sprake is van een inhoudelijke visie, een vakwerkplan, van kwaliteitsbeleid, een zorgplan en 
van periodieke evaluatie. 

2. Het inhoudelijke beleid op bewegingsonderwijs sluit - net als de andere leergebieden - aan 
bij het schoolbeleid en de vakoverstijgende doelen. 

3. De vorderingen van de leerlingen worden systematisch bijgehouden (leerlingvolgsysteem) 
 
 
Specifiek 
Leraren en leraarondersteuners (wie) 
De verantwoordelijkheid voor de lessen bewegingsonderwijs is altijd in handen van 
vak/groepsleraren (Hbo-niveau 5) (gemeenschappelijke opleidingskwalificaties) die een 
bevoegdheid hebben voor bewegingsonderwijs. Daarnaast kunnen deskundigen op het gebied van 
Motorische Remedial Teaching (MRT), leraarondersteuners (Lobos, Mbo- niveau 4), en eventuele 
anderen zoals stagiaires van opleidingen worden ingezet in het kader van bewegen en sport op 
school. (leraren en leraarondersteuners) 
 (Recente onderzoeksgegevens bewegingsonderwijs basisonderwijs) 
 
Leeropbrengst (waartoe) 

1. De leeropbrengsten staan in relatie tot de kerndoelen, zoals die zijn geformuleerd voor  
het bewegingsonderwijs. (wettelijke kerndoelen) 

2. De leeropbrengsten zijn beschreven in concrete gedragstermen en vertaald in tussendoelen 
op verschillende niveaus. De leeropbrengsten zijn afgestemd op de leerling-populatie van de 
school. (algemeen overzicht leerlijnen basisdocument) 

 
Aanbod (wat) 

1. Het aanbod van bewegingsactiviteiten: 
• is afgestemd op de leeropbrengst en wordt geformuleerd in concrete en haalbare lesdoelen 
• is breed en maakt leerlingen bekend en vertrouwd met belangrijke en in diverse situaties 

toepasbare grondprincipes van bewegen 
• is uitdagend en sluit aan bij de actuele bewegingswereld van de leerlingen 
• is samenhangend en is gesitueerd binnen doorlopende leerlijnen die geplaatst zijn binnen 

een periode- en jaarplanning 
• is afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen. 
2. Als een school zich wil profileren als sportactief of sportgeoriënteerd, dan is er naast de 

lessen bewegingsonderwijs meerdere malen per week een keuzeaanbod van buitenschoolse 
sportactiviteiten. Dit aanbod is afgestemd op het binnenschoolse aanbod. (website Alliantie 
school en sport)  

 
Vakdidactisch en pedagogisch handelen (hoe) 

1. Leersituaties zijn veilig ingericht: in het begeleiden van het bewegen van de leerlingen 
wordt binnen aanvaardbare risico’s de veiligheid gewaarborgd  

2. Er wordt zowel op groepsniveau als op individueel niveau leerhulp op maat gegeven 
3. Bewegingstechnische principes, die van belang zijn voor efficiënt en verantwoord bewegen, 

worden gekoppeld aan organisatorische en didactisch - methodische maatregelen 
4. Leer- en/of gedragsproblemen worden bij leerlingen gesignaleerd. 

http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/leerlingvolgsysteem.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/Opleidingskwalificatiesdefinitieve%20versie%20aug200511.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/recente%20onderzoeksgegevens%20bewegingsonderwijs%20basisonderwijs.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/wettelijke%20kerndoelen%20relevant%20voor%20bewegingsonderwijs.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/algemeen%20overzicht%20leerlijnen%20basisdocument.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/website%20Alliantie%20school%20en%20sport.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/leraren%20en%20leraarondersteuners(3).pdf


 

5. De lestijd wordt efficiënt benut en het activiteitniveau is hoog 
6. De leraren zorgen voor een respectvol pedagogisch klimaat en een actieve en zelfstandige 

rol van leerlingen. (vakdidactisch en pedagogisch handelen)  
 

 
 
Randvoorwaarden (waar, wanneer, veiligheid) 

1. De gymzaal / het speellokaal voldoet aan de bouwnormen, de normen voor inrichting en de 
Arbo-richtlijnen, Arbo Meester, Consument en Veiligheid, ISA, KVLO normen, Leidraad 
scholen bouw VNG. Randvoorwaarde 1 

2. Er is voldoende tijd gepland om de vakoverstijgende doelen en de kerndoelen voor 
bewegingsonderwijs te realiseren. Randvoorwaarde 2 

3. De groepsgrootte in de lessen bewegingsonderwijs is afgestemd op veiligheid, 
beheersbaarheid, de leerlingenpopulatie en het realiseren van het omschreven aanbod en 
de geformuleerde leeropbrengst. Randvoorwaarde 3 

4. Er kan direct eerste hulp worden verleend (EHBSO). Tevens zijn er communicatiemiddelen 
aanwezig om hulp in te roepen. Randvoorwaarde 4 

5. Er is sprake van een ongevallenregistratie. 
 

http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/vakdidactisch%20en%20pedagogisch%20handelen.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/randvoorwaarde%201.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/randvoorwaarde%202.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/randvoorwaarde%203.pdf
http://www.bondkbo.nl/files/File/protocol%20bewegingsonderwijs%204%20september%202007/randvoorwaarde%204.pdf
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