
MOTIE VAN DE RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE VAKLEERKRACHTEN 
GYMNASTIEKONDERWIJS 
 
Voorgesteld: 4 juli 2013 
 
Nr. 2013 – 124 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 273, agendapunt 8, tot het voor kennisgeving aannemen van 
de Kadernota 2014; 
 
overwegende dat: 

 
1. in de Kadernota 2014 genoemd wordt het belang van sport en bewegen voor kinderen; 
2. dat goede motorische vaardigheden belangrijk zijn voor de leerprestaties van schoolkinderen; 
3. uit onderzoeken blijkt dat steeds meer kinderen met minder bagage  

(motorisch-, taal- en sociale vaardigheden) naar school komen; 
4. door de bezuiniging op de subsidie voor vakleerkrachten zowel openbare als christelijke 

Ridderkerkse basisscholen worden geraakt; 
5. het vooral de oudere docenten zijn die gymonderwijs mogen geven en  

steeds minder jonge docenten daartoe bevoegd zijn; 
6. er veel vragen waren bij de behandeling van de Begroting 2013-2017 over  

de uitvoerbaarheid en de effecten van de bezuiniging (zie daarvoor bijlage verschil 
vakleerkrachten gymnastiek en Combinatiefunctionarissen cq Buurtsportcoaches); 

7. de bezuiniging op vakleerkrachten in 2015 financieel wordt ingeboekt,  
en men nog niet weet hoe groot de bezuiniging kan zijn i.v.m. wachtgeld regelingen; 
(zie bijlage site Ridderkerk, met name artikel 5  
http://www.ridderkerk.nl/document.php? 
m=15&fileid=6509&f=a52638f5c5cbb97c5da0ad49559c0dbd&attachment=0&c=6029 

8. de gemeente Dordrecht op de site sportindebuurt.nl aangeeft dat de  
gemeente niet meer kan sturen op bewegingsonderwijs. De gemeente Dordrecht  
ziet het als een gemiste kans dat zij 2 uur bewegingsonderwijs van een  
vakleerkracht niet als subsidievoorwaarde heeft gesteld; 

 
Is van mening dat: 
- schoolkinderen baat hebben bij goed en pedagogisch gymnastiekonderwijs; 
 
Spreekt uit 
- dat er niet op kwaliteit van gymonderwijs mag worden ingeboet 
 
verzoekt het college: 

 in deze vergadering uit te spreken invloed te willen houden op de kwaliteit  
van het bewegingsonderwijs op de Ridderkerkse basisscholen; 

 met een actueel overzicht te komen van de financiële, inhoudelijke en  
personele gevolgen van deze bezuiniging; 

 met een overzicht te komen van de Kerndoelen Bewegingsonderwijs PO van het  
Rijk; 

 voor de begrotingraad van 7 november 2013 bovenstaande informatie aan te leveren en 
in overleg met betrokkenen met een voorstel te komen om de kwaliteit van het 
gymnastiekonderwijs te borgen; 
 

 en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 Het raadslid, 
 
Arianne Ripmeester (PvdA) 
 
N.B. bijgevoegd treft u een niet uitputtend overzicht aan van verschillen tussen vakleerkrachten 
Gymnastiekonderwijs en Combinatiefunctionarissen cq Buurtsportcoaches 
 

http://www.ridderkerk.nl/document.php?


Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Tegen 19: LR, SGP, VVD, D66GL, CDA, CU 
Voor 8: PvdA, gK  

 
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs combinatiefunctionaris 

bevoegd Niet-bevoegd. 

Mag alles doen in de zaal. Mag alleen spel geven in de zaal. 

Pedagogisch geschoold. Niet pedagogisch geschoold. 

Didactisch geschoold. Niet-didactisch geschoold. 

Methodisch geschoold. Zeer beperkt methodisch geschoold. 

Hbo. Mbo. 

Vakoverstijgende kennis. Geen/weinig vakoverstijgende kennis. 

Ontwikkelingspsychologie als achtergrond. ? 

Fysiologische kennis en deze ook weten toe te passen 
zgn. inspanningsfysiologie. 

Geen 

Anatomische kennis en toepassingen zgn. 
bewegingsanatomie. 

? 

Analytisch kunnen kijken en daarop je volgende 
subdoelen bepalen. 

 

Voortschrijdende lijnen en leerdoelen. 
 

 

Werken met doelstellingen waarbij de leerlijnen een 
hulpmiddel zijn. 

Werken vanuit de leerlijnen. 

Werken met een jaarplan aangepast voor elke 
leeftijdsgroep. 

 

Gedifferentieerd kunnen werken zowel in een opdracht 
als naast een opdracht. 

 

Bewegen is zowel een doel op zich als een hulpmiddel 
om te komen tot een zo volwaardig mogelijke 
ontwikkeling afgestemd op de leeftijd. 

Deelname aan sport is het doel. 

Regels binnen sport toepassen en aanpassen 
afhankelijk wat de situatie op dat moment vraagt. 

 

Rekening houden met verschillen zowel op 
vaardigheidsniveau als op sociaal-emotioneel niveau. 

 

Kinderen aanspreken op gedrag en inzicht geven in 
(eigen) gedrag. 

 

Werken met een l.v.s. of met competentie lijsten met als 
doel de juiste opdrachten c.q. doelen neer te 
leggen/vragen. 

 

Op gemeenteniveau sportdagen organiseren onder 
schooltijd, zodat alle kinderen deelnemen en niet 
alleen de sportieve kinderen. 

Op gemeenteniveau sport organiseren 
buiten schooltijd. Kinderen die al veel aan 
sport doen schrijven zich vaak in, 
waardoor kinderen niet meer gaan sporten 
maar wel meer georganiseerd sporten. 
Kinderen die niet van sport houden zie je 
dan niet verschijnen. 

Kortom door methodische, didactische, pedagogische 
psychologische, anatomische, fysiologische kennis en 
technieken, vaardigheden, materialen, tactische en 
inhoudelijke kennis, kan een leraar bewegingsonderwijs 
vrijwel altijd een adequate situatie aanbieden of 
oplossingen aandragen zodat het kind zich zo optimaal 
mogelijk kan ontwikkelen binnen een les 
bewegingsonderwijs. 

 



Bijlage 2 motie Vakleerkrachten gymnastiek Kadernota 2013 

Wie is bevoegd voor bewegingsonderwijs in het primair 
onderwijs? 
 
Dagelijks komen via de mail en telefoon veel vragen binnen bij de KVLO over het wel of niet bevoegd 
zijn voor het vak bewegingsonderwijs. Voldoende aanleiding om hierover een tekst te maken zodat 
een ieder weet waar hij/zij aan toe is. In dit artikel wordt ingegaan op twee HBO opleidingen, een MBO 
en een VMBO opleiding wat betreft de bevoegdheden voor vakgebied bewegingsonderwijs. Ter 
afsluiting nog een alinea over bekwaamheid omdat alleen bevoegd zijn niet genoeg is.  
 
Een paar veel gestelde vragen. 

 Ik ben tien jaar geleden afgestudeerd aan de pabo en mag gym geven, maar mag ik nu ook 
trampoline springen aanleren? 

 Ik heb de opleiding Sport en Bewegen op het CIOS in Haarlem gedaan. Mag ik nu zelfstandig 
lesgeven op de basisschool? 

 Ik ben net klaar met de Pabo en mag geen gym geven, maar mag ik wel spellessen doen met 
de kinderen? 

 
 
1. ALO afgestudeerden, leraren lichamelijke opvoeding 
Er zijn zes Academies voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland en zij leiden hun studenten op als 
leraar lichamelijke opvoeding met een eerste graads bevoegdheid voor het geven van lichamelijke 
opvoeding in het PO, VO, MBO en HBO. Dit betekent dat de afgestudeerden bevoegd zijn voor het 
geven van bewegingsonderwijs in elke vorm van onderwijs in Nederland.  
Deze opleiding hebben de vakleerkrachten gymnastiek van Ridderkerk 
  
2. Pabo afgestudeerden, groepsleerkrachten 
Bij de afgestudeerden van de Pabo’s is het van belang om onderscheid te maken in de startdatum van 
de studie. Dit heeft te maken met een wijziging van de bevoegdheidsregeling voor 
bewegingsonderwijs, in de Wet Primair Onderwijs per 2001. 
Gestart voor 1 september 2001  
Alle studenten die aan hun studie zijn begonnen voor 1 september 2001 en deze hebben afgemaakt 
voor 1 september 2005, zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan alle groepen van 
het primair onderwijs. 
Gestart na 1 september 2001 
Alle studenten die na 1 september 2001 aan de opleiding zijn begonnen en zijn afgestudeerd zijn 
bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen één en twee van het 
basisonderwijs. Echter niet voor de groepen drie tot en met acht.  
Om aan alle groepen in het primair onderwijs les te mogen geven kunnen zij tijdens en na de Pabo de 
leergang bewegingsonderwijs volgen bij één van de gecertificeerde opleidingen. Vanaf het moment 
dat de afgestudeerde van de Pabo de leergang bewegingsonderwijs volgt krijgt hij/zij tijdens het 
studietraject dispensatie tot maximaal twee jaar voor het geven van lessen bewegingsonderwijs aan 
leerlingen van groep 3 tot en met 8. Dit omdat zo aan het praktijkdeel van de leergang kan worden 
voldaan.  NB 
Pabo afgestudeerden en praktijkonderwijs 
Pabo afgestudeerden zijn in het praktijkonderwijs slechts bevoegd voor een beperkt aantal vakken. 
Voor bewegingsonderwijs zijn ze niet bevoegd.  Ook na het volgen en met succes afronden van de 
postinitiële leergang bewegingsonderwijs wordt voor het praktijkonderwijs géén bevoegdheid 
verkregen.  
 
 
3. CIOS/MBO-SB afgestudeerden, lobossers 
Bij de opleidingen Sport en Bewegen van instellingen voor MBO onderwijs worden lobossers 
(LeraarOndersteuner BewegingsOnderwijs en Sport) opgeleid. Deelnemers die deze opleiding 
afronden kunnen als leraarondersteuner aan de slag in het onderwijs, niet als leerkracht. Mede door 
het specifieke karakter van lessen bewegingsonderwijs is in het protocol Bewegingsonderwijs in het 
primair onderwijs vastgelegd hoe invulling wordt gegeven aan deze ondersteunende functie.  



 
Hieruit het volgende citaat:  “Deze ondersteuner heeft geen bevoegdheid voor bewegingsonderwijs en 
werkt altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde (bewegingsonderwijs)groepsleraar of 
vakleraar. Dit betekent dat de bevoegde leraar in de les aanwezig dient te zijn, aangezien de kwaliteit 
van de lessen bewegingsonderwijs en de veiligheid altijd gegarandeerd moeten blijven. “ 
Deze opleiding hebben de combinatiefunctionarissen(=buurtsportcoaches) 
 
4. Leerlingen met het diploma VMBO Sport, Dienstverlening en Veiligheid  
Op diverse vmbo scholen wordt de richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid aangeboden. De 
leerlingen die deze richting hebben afgerond mogen niet binnen het onderwijs aan de slag. Zij worden 
voorbereid op een middelbare beroepsopleiding die bijvoorbeeld de richting van Sport en bewegen 
kan hebben.  
 
 
Bevoegd; dan ook voor alles. 
Uit het bovenstaande tekst blijkt wie bevoegd is in het primair onderwijs en wie niet. Indien je bevoegd 
bent voor het geven van lessen bewegingsonderwijs ben je bevoegd voor alle onderdelen en wordt 
geen onderscheid gemaakt bij de inhoud van de lessen. Dus een bevoegd iemand mag lessen met 
spellessen geven, maar ook lessen met toestellen, met trampoline of buiten sporten. 
 
 
Bekwaam? 
De Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) is per augustus 2006 in werking getreden. De kern van de 
Wet BIO is ‘goede leraren voor goed onderwijs’. Naast bevoegdheid gaat het om het nemen van 
verantwoordelijkheid om de bekwaamheid voor bewegingsonderwijs op peil te houden. Leerkrachten 
werken aan hun kwaliteit en scholen stimuleren en bieden hen hiervoor mogelijkheden.  
 
 
Meer informatie over: 
Bewegingsonderwijs:   www.kvlo.nl 
Protocol bewegingsonderwijs: www.bondkbo.nl, zoek op protocol  
    www.kvlo.nl, bij onderwijs, basisonderwijs 
Bekwaamheid en registratie:  www.kvlo.nl en kies beroepsregistratie 
Wet Primair Onderwijs:  www.wetten.nl en zoek op WPO 
Actuele ontwikkelingen en les-ideeën: www.docentenplein.nl/beweging 

www.digischool.kennisnet.nl/community_lo 
www.lesidee.nl, kies vakgebied bewegingsonderwijs 
Vakblad Lichamelijke Opvoeding 

 
 
 
 
 
 
Miriam Appelman 
25 september 2011 
 
 

http://www.kvlo.nl/
http://www.bondkbo.nl/
http://www.kvlo.nl/
http://www.kvlo.nl/
http://www.wetten.nl/
http://www.docentenplein.nl/beweging
http://www.digischool.kennisnet.nl/community_lo
http://www.lesidee.nl/

