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Nieuwbouwregelgeving voor
gymzalen bij scholen aan
herziening toe
Nederland Sportland 2016, het Olympisch Plan
2028, het behalen van de beweegnorm, het
terugdringen van inactiviteit, voorbeelden van
schitterende ambities waarbinnen vaak een grote
rol wordt bezien voor het bewegingsonderwijs.
Dat moet plaatsvinden in accommodaties die niet
meer up-to-date zijn. Hoe dienen we daarmee om
te gaan?
Door: Len van Rijn
In het onderwijs wordt echt elk kind bereikt, ook die kinderen die
van nature niet als vanzelf in beweging komen. De (jong) volwassenen die straks sporten in de genoemde jaartallen van al deze
mooie ambities, is de huidige schoolgaande jeugd. Net als nu
zal ook dan sport en bewegen om allerlei belangrijke medische,
sociale en economische redenen gestimuleerd moeten worden.
Mensen dienen veel en vaak te (gaan) bewegen.

internet

Als docent aan de Haagse Academie voor Sportstudies (afd. Halo)
en als beleidsmedewerker huisvesting bij de KVLO zie ik echter dat
de snelle ontwikkelingen binnen het vak, de ambitieuze plannen
met en voor het bewegingsonderwijs en de verouderde nieuwbouwregelgeving rondom gymzalen vaak niet meer op elkaar
aansluiten. Dit heeft tot gevolg dat dit regelmatig leidt tot niet passende en dus problematische nieuwbouwaccommodaties.

Traditionele gymzaal
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Als opleider zie ik al jarenlang dat de ALO’s invulling geven aan
de nieuwe eisen aan het vak door hun lessen actiever en waar
mogelijk nog attractiever te maken. Veel collega’s in het werkveld
proberen dat ook zoveel mogelijk in praktijk te brengen. Werken
in groepen, circuits, bewegingsbanen met de nieuwste sporten en
moderne bewegingsvormen als thema’s. Naast het leren bewegen
gaat ook de hoeveelheid bewegen binnen de lessen bewegingsonderwijs een steeds belangrijkere rol spelen. De beweegnorm
wil dat kinderen en jongeren minimaal één uur per dag bewegen.
Juist daar waar je dit redelijk makkelijk kan organiseren, op school,
is er vaak sprake van te weinig ruimte, vaak zelfs in gymzalen die
onlangs zijn gebouwd.
Zorgvuldig en veilig lesgeven
Het is de primaire taak van een leerkracht om zorgvuldig te handelen binnen zijn lesgeven. Door de vaak geringe ruimte en de
onvermijdelijke veiligheidsmaatregelen ontkomen veel collega’s
er niet aan veel leerlingen op bewegen te laten wachten. Juist een
bijdrage leveren aan de beweegnorm door actief te werken in
groepen kost veel meer ruimte die simpelweg niet beschikbaar in
gymzalen die gebouwd zijn volgens de norm van 252 M2.
Als huisvestingsmedewerker van de KVLO zie ik gelukkig dat er
in de afgelopen jaren een aantal gemeenten geweest is die dit
probleem onderkennen en als beleid hebben opgenomen 1,3 keer
de oppervlaktemaat te bouwen (zo’n 325 M2). De extra kosten
hiervan worden uit de algemene middelen van de gemeente
bijgepast. Dit is echter een enkele gemeente en of deze vrijwillige
bijpassing de komende bezuinigingsronden gaat overleven is nog
maar de vraag. De overige gemeenten bouwen schoolgymzalen
nog volgens de verouderde, maar geldende, maatvoering van
252 m2 ‘vrij vloeroppervlak’. Deze maatvoering en bijbehorende
nieuwbouwbedragen staan namelijk nog steeds vermeld in de
modelverordening op onderwijshuisvesting van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze verordening is leidraad voor
de plaatselijke verordeningen op onderwijshuisvesting, die per
gemeente dus kunnen verschillen.
Meer ruimte nodig
Een groter aantal activiteiten in een les, minder passieve kinderen  
tijdens de lessen, onderwijs op maat door veel te differentiëren.
Allemaal activiteiten die meer ruimte nodig hebben. Hier komt
nog bij dat veel docenten bewegingsonderwijs worden geconfronteerd met steeds groter wordende klassen, waarschijnlijk als
gevolg van de aangescherpte regelingen binnen de bekostigingssystematiek. Klassen van 32 tot 34 leerlingen komen we steeds
vaker tegen. Door al deze factoren dreigt het vak bewegingsonderwijs letterlijk ‘uit zijn jasje’ te groeien. Nog onverlet het feit dat
binnen de bezettingsgraadklasse B4 minimaal 8 m2 per aanwezig

internet

Verruiming regelgeving gewenst
Ondanks al het bovenstaande heeft de VNG aangegeven
verruiming van de regelgeving niet hoog op de prioriteitenlijst te hebben staan. De KVLO heeft al in 2003 een
onderwijskundige onderbouwing geschreven waarom
een zaal van 252 M2, de norm uit midden jaren 60, veel te
klein is. Nu de ontwikkelingen rondom sport en bewegen
binnen het onderwijs steeds meer ruimte vragen wordt het
tijd om de oppervlaktemaat in de geldende regelgeving en
de daarbij behorende financiële vergoeding, te verruimen.
De KVLO zal de vereniging sport en gemeenten (VSG) en
de vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) nogmaals
van dit standpunt op de hoogte brengen en proberen de
regelgeving aangepast te krijgen.
Zie ook:
www.kvlo.nl onder huisvesting en downloads: Zaalafmeting bewegingsonderwijs en bouwopties.

Nieuwbouw gymzaal
persoon wordt voorgeschreven, kan een docent in deze te kleine
ruimte nauwelijks nog actief en attractief  invulling geven aan de
genoemde uitgebreide eisen aan het vak.  Om, naast het beter
leren bewegen, met het vak bewegingsonderwijs een bijdrage te
kunnen leveren aan bijvoorbeeld de beweegnorm en daarbinnen
ook alle lestijd als effectieve beweegtijd te kunnen rekenen is dan
ook meer ruimte nodig.

Len van Rijn is docent bewegingsdidactiek aan de Haagse
academie voor Sportstudies en beleidsmedewerker arbo en huisvesting bij de KVLO.
Correspondentie:
huisvesting@kvlo.nl
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Belgische
Ardennen:
5 locaties
België:
Ardennen:
5 locaties
Franse Ardennen:
Frankrijk:
Ardennen Haulme
en Alpen
Duitsland:
Eifel-Heimbach
Frankrijk:
Verdon-Côte
d’Azur-Mimizan
Frankrijk: Eifel
Verdon-Côte
d’Azur-Mimizan
Duitsland:
- Heimbach
Sloveense
Alpen:
Bled
Slovenië:
Alpen
- Bled
Nederland:Noordwijk
Flevopolder-Noordwijk
Nederland:
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