Tien punten voor School en Sport
De KVLO pleit ervoor dat elke leerling elke schooldag een uur gym of sport krijgt.
Hiervan moet drie uur onder schooltijd plaatsvinden en twee uur daarbuiten.
Door structureel elke dag bewegen aan te bieden op school bereik je iedere leerling,
van het basisonderwijs tot en met het beroepsonderwijs. En daarmee kun je de
bewegingsarmoede onder de jeugd pas echt aanpakken.
Gemeenten spelen hierbij een sleutelrol. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor
voldoende (sport)accommodaties. Daarnaast zouden gemeenten het initiatief moeten
nemen om samen met de schoolbesturen een integrale visie te ontwikkelen op het
sport- en beweegaanbod. Zo kunnen beide partijen elkaar versterken.
In tien punten schetst de KVLO de rol van de gemeenten.
1. Monitor bewegen en sport
Gemeenten maken afspraken met schoolbesturen dat alle leerlingen worden
gevolgd in de ontwikkeling van hun beweeg- en sportgedrag.
2. Accommodatie nabij
Gemeenten stellen een meerjaren huisvestingsplan op waarbij standaard voor
elke basisschool een binnen- en buitensportaccommodatie in de directe
omgeving wordt gerealiseerd.
3. Beweegteam per school
Gemeenten zetten de (financiële) middelen voor combinatiefunctionarissen in
voor het instellen van een beweegteam per basisschool.
4. Sportcampus VO
Gemeenten maken beleid waarbij het gekoppeld situeren van scholen aan
grotere sportcomplexen leidt tot het ontstaan van een sportcampus VO.
5. Sportcoördinatieteam
Gemeenten zetten de (financiële) middelen voor combinatiefunctionarissen in
voor het instellen van sportcoördinatieteams per locatie VO.
6. Sport en bewegen in het curriculum MBO
Gemeenten helpen MBO-instellingen bij het realiseren van bewegen in het
curriculum door samen oplossingen te zoeken voor accommodatieproblemen
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en de sportcoördinatoren te betrekken bij een optimaal sport- en
beweegklimaat.
7. Certificering en Verkiezing sportieve scholen
Gemeenten zetten de certificering van sportactieve scholen in als stimulans
voor scholen en als evaluatie instrument voor het gemeentelijk beleid op het
gebied van school en sport.
8. Schoolsporttoernooien
Gemeentelijke diensten ondersteunen en faciliteren scholen in PO, VO en
MBO bij de organisatie van schoolsporttoernooien.
9. Maatschappelijke stages in de sport
Gemeenten stimuleren dat maatschappelijke stages, die verplicht worden voor
jongeren, bij sportverenigingen plaatsvinden.
10. Verplichte scholing voor leraren
Gemeenten maken afspraken met schoolbesturen dat ten behoeve van het
beleid rond school en sport voldoende en gekwalificeerd personeel wordt
ingezet.
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