Verplicht aantal uren bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?

Wat momenteel nog geldt:
Voor geen enkel leer- of vormingsgebied in het primair onderwijs bestaat een verplichte lessentabel.
De Wet Primair Onderwijs geeft wel aan welke vakgebieden moeten worden gegeven, maar zegt
niets over het aantal uren. Er moet echter wel voldoende tijd ingepland worden om de algemene
doelstelling en de kerndoelen te realiseren.
De inspectie gebruikt hiervoor als indicator dat leerlingen van groep 1 en 2 dagelijks, leerlingen van
groep 3 tot en met 8 uit het basisonderwijs tenminste twee keer per week drie kwartier en leerlingen
uit het speciaal basisonderwijs drie keer drie kwartier les in de lichamelijke opvoeding krijgen. De tijd
die, indien van toepassing, besteed wordt aan zwemonderwijs dient daarbij niet in mindering te
worden gebracht te worden op de lestijd voor lichamelijke opvoeding.
Dezelfde richtlijn vinden we terug in artikel 38 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
modelverordening op huisvesting in de vergoeding voor het gebruik van de gymzaal. De vergoeding
voor de 6 tot en met 12-jarigen is voor het basisonderwijs 1.5 uur en voor het speciaal
basisonderwijs 2.25 uur klokuur per week. Als een school voor speciaal basisonderwijs niet beschikt
over een speellokaal bedraagt de vergoeding voor het gebruik van de gymzaal 3.75 klokuur, wat
overeenkomt met vijf lessen van 45 minuten. Basisscholen met vier groepen 1 en 2 hebben één
speellokaal. Vanaf de veertiende groep of bij een stabiele vijfde groep jongste kinderen kan een
tweede speellokaal aangevraagd worden, mits er geen gebruik kan worden gemaakt van een
gymnastieklokaal of een ander speellokaal hemelsbreed binnen 300 meter van de school.
Bovenstaande uit de modelverordening geeft aan wat gangbaar is en als realistisch wordt geacht.
Normen zijn echter nooit bindend maar er moeten wel zeer zwaar wegende argumenten zijn als
wordt afgeweken van de norm. Als van de normen wordt afgeweken kan de vraag worden gesteld op
basis waarvan dit gebeurt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kerndoelen worden gerealiseerd;
dit kan worden verantwoord door een vakwerkplan voor bewegingsonderwijs waaruit blijkt hoeveel
tijd moet worden geïnvesteerd in het halen van deze doelen. Vanuit de inhoud van het vak, het
vakwerkplan als verantwoording voor de lessen- en jaarplanning, kan worden gesproken over
benodigde lestijd.
Veranderingen in de nabije toekomst
In de huidige samenleving (waarbij juist meer aandacht is voor bewegen, sport, een gezonde en
actieve leefstijl, overgewicht, actieve tussen- en naschoolse opvang) lijkt het een onlogische stap om
de uren van het vak bewegingsonderwijs te verminderen. Op 7 oktober 2014 heeft de Tweede Kamer
dan ook drie moties aangenomen die vragen om een verscherpt inspectietoezicht op minimaal 2 uur
bewegingsonderwijs in het PO, gegeven door vakleraren. Dit kwam voort uit het voornemen van het
Kabinet om meer uren bewegingsonderwijs te realiseren. Wanneer dit verscherpte inspectietoezicht
zijn intrede doet, zal nog nader gecommuniceerd worden.

