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Welke richting
gaan we op volgens

de buitenwacht?
In het kader van ons 150-jarig bestaan hebben we ook aan organisaties
waarmee we samenwerken gevraagd hoe ze aankijken tegen de KVLO en in
welke richting de samenwerking zich dient te ontwikkelen. Denk hierbij aan
ALO’s en partijen als NISB en NOC*NSF. In dit artikel vind je de antwoorden.
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Als je vragen stelt aan een organisatie
dan is het maar de vraag wie namens die
organisatie de antwoorden geeft. We zijn
daarom erg blij met de mensen die dat hebben gedaan omdat die weten wat er in de
diverse samenwerkingsverbanden gebeurt.

NOC*NSF
NOC*NSF en de KVLO zijn al jaren partners in het
verbinden van sport en onderwijs. Dat uit zich in
certificeren van sportactieve scholen, verkiezing
sportiefste school,
Mission Olympic,
Nationale Sportweek enz. Ik heb
de KVLO, met passie
voor bewegen, zien
meebewegen met
de ontwikkelingen
in het veld van sport
en onderwijs. Aansprekend voorbeeld daarvan is
zeker het nieuwe beroepscompetentieprofiel dat
voor de leraar lichamelijke opvoeding ook kansen
durft te zien al sportloopbaancoach en talentontwikkelaar. KVLO en NOC*NSF, een samenwerkingsrelatie die altijd zorgt voor veel extra energie. Een
dikke proficiat met dit serieuze jubileum en op naar
mooie nieuwe hoogtepunten in het verbinden van
sport en onderwijs!
Gerda Op ‘t Veld

alleen richtte op het bewegende kind in het onderwijs, is de blik nu ook verruimd naar
de wereld waarin de school staat.
Daardoor ontstaat er nu steeds meer samenwerkingsbereidheid en het besef dat bijvoorbeeld de combinatie van vakleerkrachten en buurtsportcoaches goede en vernieuwende
mogelijkheden kan bieden.
VSG is het platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en
bewegen als bindend element in de samenleving. De expertise en inbreng van andere
partijen is daarbij essentieel om zowel lokaal als landelijk het sport- en beweegbeleid
op de agenda te houden. VSG maakt dan ook graag gebruik van de specifieke kennis
van de KVLO op het gebied van bewegingsonderwijs. Zeker in een tijd van economische
schaarste heb je elkaar simpelweg nodig. Naast de bezuinigingen, zullen ook demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en krimp)
en ontwikkelingen in de sport zelf hun weerslag hebben
op het bewegingsonderwijs. Het meedenken in creatieve
oplossingen en de bereidheid om daarbij samen te werken
met alle betrokken partijen, is van groot belang voor de
kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Net zoals gemeenten zal ook de KVLO meer samenhang met de sportwereld
moeten zoeken. Daar gebeurt het!
Ronald Huijser

Een samenwerkingsrelatie
die altijd zorgt voor veel

extra energie

VSG
In de loop der jaren heeft het beleid van de KVLO
zich ontwikkeld. Waar het zich eerst uitsluitend en
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NISB
NISB feliciteert KVLO met haar 150-jarig bestaan! Honderdvijftig jaar is een hele tijd.
Daarbij denk je aan hele oude man, aan een foto in zwart-wit of aan fin-de-sciècle.
Maar KVLO gaat met haar tijd mee en is springlevend. Het is mooi om te zien hoe KVLO
inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. En met de juiste insteek op de juiste
plek aanwezig is. Opkomen voor het vak LO doet KVLO nog steeds. Daarnaast levert de
organisatie een goede inhoudelijke bijdrage aan de versterking van sport- en beweegactiviteiten in en rond school. Ook richt KVLO haar blik meer en meer naar buiten. En
houdt daarbij haar doelen goed voor ogen. Met de nieuwe koers waarin het kind nog
meer centraal staat, laat KVLO zien om wie het draait in en om school. KVLO vernieuwt
en is vernieuwend!
NISB en KVLO zijn beide organisaties in beweging. Tegelijkertijd zijn ook het onderwijs
en de samenwerking tussen onderwijs, sport, cultuur en wijk in ontwikkeling en aan

verandering onderhevig. We vinden elkaar daarin en staan vaak
achter dezelfde ideeën. Als het gaat om het met plezier in beweging
brengen van kinderen en jongeren, om een breed en gevarieerd
aanbod in en rond scholen of als het gaat om sterke professionals die
een goede opleiding hebben gehad.
KVLO en NISB werken samen in veel projecten. We betrekken elkaar
steeds meer bij elkaars activiteiten. In de toekomst kunnen KVLO en
NISB elkaar daar nog meer in versterken. NISB kan als kennisinstituut
bijdragen aan de doelen waar KVLO ook voor staat. Door elkaar nog
eerder te vinden en te werken aan gezamenlijke doelen, elkaars kennis en netwerken zo goed mogelijk in te zetten en elkaar te blijven
betrekken en uitdagen. Wij gaan voor nog 150 jaar KVLO!
Peter Barendse

MBO Raad / MBO Diensten
De keuze om het kind/de jongere centraal te stellen geeft een
bredere kijk op het vakgebied. Dat heeft voor het mbo op 2 manieren
directe consequenties. De eerste is de ondersteuning van de leraren
in het mbo die bezig zijn om het aandachtsgebied Vitaal Burgerschap
te herintroduceren en de tweede is het omarmen van de in het mbo
opgeleide werker in de sport. Deze laatste heeft een steeds grotere
rol in het aanbieden van bewegingsaanbod in en om de school. Deze
erkenning maakt dat de KVLO er nu ook voor de mbo’er is en ook op
dit onderwerp kennis en kunde in huis zal moeten halen.
Het open gesprek om het leren van goed bewegen een plek te geven
in en om de school geeft veel hoop voor een goede verdere samenwerking. We zien de KVLO als kennisbron en uitwisselingsplaats voor
alle aspecten die te maken hebben met het leren van bewegen als
bijdrage aan een actieve leefstijl. De KVLO heeft een intermediairfunctie tussen school en leraar als belangenbehartiger én als vindplaats
voor kennis.
De MBO Raad als branchevereniging van de mbo scholen is voornamelijk gericht op de bestuurders, de KVLO op de docenten, dat is een
goede afbakening van doelgroep en laat zien dat we elkaar nodig

hebben om de mbo branche goed te kunnen bedienen.
Jan Faber

De ALO’s
Wij feliciteren de KVLO van harte met haar 150-jarig bestaan en constateren dat de beroepsorganisatie met haar nieuwe koers rijp is voor
de toekomst! We onderschrijven de strategische keuze die de KVLO
heeft gemaakt om het (bewegende) kind in en om de school centraal
te stellen. Een optimale samenwerking tussen verschillende sport- en
beweegprofessionals is daarbij cruciaal en zien we als een speerpunt
voor de KVLO en onszelf.
Aan de ALO’s stelden we de vraag in welke richting het beroep van
docent LO zich gaat ontwikkelen. Uit het antwoord blijkt dat, net als
bij de organisaties buiten het onderwijs, er een steeds grotere verbinding wordt gezien tussen binnen- en buitenschools.
De docent LO is en blijft een excellente lesgever die in een pedagogische context alle leerlingen het vak van lichamelijke opvoeding eigen
maakt. Daarnaast zal de docent LO steeds meer buiten de muren van
de gymnastiekzaal treden en een centrale rol vervullen om in en rond
de school een optimale sport- en bewegingsomgeving te creëren met
als doel alle kinderen te stimuleren een leven lang sportief actief te
zijn. Samenwerking tussen buurt, sport en onderwijs is daarbij van
groot belang. Ook zal er toenemende aandacht zijn voor (praktijkgericht) onderzoek om het vakgebied verder te vernieuwen en te
ontwikkelen.
De zes ALO’s van Nederland, vertegenwoordigd door:
ALO Den Haag (De Haagse Hogesschool): Emile van den Haak
ALO Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam): Hans Mackaaij
ALO Groningen (Hanzehogeschool): Harold Hofenk
ALO Tilburg/Sittard (Fontys Sporthogeschool): Ronald Klomp
ALO Zwolle (Windesheim): Henk van der Palen
ALO Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): Gielion de
Wit �❚
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