EN VERDER

Invloed uitoefenen op de
gemeenteraadsverkiezingen
2018
Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeente moet zorgdragen voor goede sportaccommodaties en kan lokale
samenwerkingsverbanden opzetten zoals de inzet van de buurtsportcoach. In iedere
gemeente wordt dit weer anders opgezet en geregeld. Alhoewel het (bewegings)
onderwijs formeel geen taak is van de lokale overheid, vinden we bij de KVLO dat de
lokale overheid wel degelijk stimulerende maatregelen kan nemen om ieder kind in de
gemeente goed te leren bewegen in en rondom de school.
TEKST CORINE VISSER

D

e leden van de afdelingen binnen de
KVLO kunnen een rol spelen om bewegen en sport een goede plek te geven
in de lokale verkiezingsprogramma’s.

In veel gemeentes wordt nog vaak sportgericht
gedacht; zij richten sportaccommodaties vaak in
eerste instantie in op de wensen van (commerciële)
sportgebruikers in plaats van het onderwijs.

Voorjaar 2017- najaar 2017

De verkiezingsprogramma’s worden geschreven waarin wordt aangegeven wat de politieke partij de
komende jaren in de gemeente belangrijk vindt.

Oktober-november 2017

Algemene Leden Vergadering van de lokale afdelingen ter vaststelling van de verkiezingsprogramma’s.

November-december 2017

In de ALV van de lokale afdelingen wordt de kandidatenlijst vastgesteld.

Najaar 2017-maart 2018

Campagnevoering door de lokale politieke partijen.

21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen
Na 21 maart 2018

Onderhandelingen over het collegeakkoord

Vanaf april 2018

Uitvoering van het collegeakkoord.

Kwaliteit gymlessen
De KVLO krijgt jaarlijks van haar leden veel
vragen over sportaccommodaties. De niet op
bewegingsonderwijs ingerichte sportaccommodaties gaan ten koste van de kwaliteit van de
gymlessen voor de kinderen en kunnen leiden
tot onwerkbare situaties voor de vakleerkracht.
Kinderen en leerkrachten zijn dan de dupe.
Het is daarom van belang dat politieke partijen
breed gevoed worden bij het vormgeven van
het beweeg- en sportbeleid in hun gemeente.
Dit artikel beschrijft in vogelvlucht het tijdspad
van de gemeenteraadsverkiezingen, het belang
van bewegen en mogelijke manieren om
invloed uit te oefenen op de lokale politiek.
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De doelen van de les
bewegingsonderwijs en
bewegen in de schoolcontext
Bewegingsonderwijs is net als alle andere
vakken een schoolvak dat gegeven wordt door
bevoegde leerkrachten. Het vak kent leerlijnen,
kerndoelen en eindtermen. Een vakleerkracht
werkt daarom vanuit een vakwerkplan. In zo’n
vakwerkplan worden keuzes gemaakt voor
gedifferentieerde activiteiten, passend bij het
profiel van de school, beschikbare ruimte en
materialen. Dit vraagt om maatwerk en expertise. We weten dat kwalitatief goede gymlessen
kunnen bijdragen aan een positieve sportattitude en een actieve en gezonde leefstijl.
De gymles is daarbij de basis voor goed leren
bewegen. Daaronder verstaan we bewegingsonderwijs waarin kinderen, samen met anderen,
op eigen wijze beter leren bewegen in activiteiten die op maat zijn. Dit moet goed verankerd

zijn en is wat mij betreft ook het belangrijkste
speerpunt vanuit de KVLO naar de gemeentes.

Wat kan de gemeente doen?
Vaak beginnen gemeenten bij nieuwbouw
al met het inrichten van de accommodatie
zonder voldoende vooroverleg met de gebruikers, waardoor de leraar moeilijk zijn werk
kan verrichten. Het is dus belangrijk om te
beginnen met de doelen van het bewegingsonderwijs, hoe dat eruitziet en welke zaalinrichting daarvoor nodig is. Dat betekent dat er
constant een dialoog moet blijven tussen de
ontwerpers, uitvoerders en faciliterende partij.
Juist ten tijde van verkiezingen, als er nieuw
beleid kan worden gemaakt, liggen er kansen
om de wensen goed kenbaar te maken. De
gemeente heeft de taak om te zorgen voor
voldoende en goed geoutilleerde gymzalen,
zodat er een kwalitatief goed aanbod gegeven
kan worden. Het gebeurt helaas maar al te
vaak dat het geplande aanbod in de praktijk niet uitgevoerd kan worden, doordat de
gymzaal onvoldoende is ingericht of dat er
onvoldoende zaalruimte beschikbaar is. In
de praktijk zien we ook dat sommige accommodaties, hoe mooi ook ingericht, ver van de
basisscholen gesitueerd zijn, waardoor er veel
effectieve lestijd verloren gaat door de reistijd.
Goed geoutilleerde gymzalen zijn daarom
gevestigd in de wijk zelf.
De gemeente kan in het basisonderwijs naast
de inzet van buurtsportcoaches ook een rol
spelen bij het bevorderen van de kwaliteit
door subsidie op de inzet van vakleerkrachten
en het aantal uren. Dit gebeurt ook nu al in
een aantal gemeentes in Nederland.

Gezondheidsbeleid in
elke gemeente
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid
voor het gezondheidsbeleid van de gemeente en
de gezondheidsbevordering van haar inwoners.
Een gunstig neveneffect van de gymles is dat
het direct en indirect een bijdrage kan leveren
aan de gezondheidsbevordering. Een brede
bewegingsontwikkeling legt de basis voor een
structurele (gezonde) sportdeelname en daarnaast draagt de gymles bij aan het behalen van
de norm voor gezond bewegen.
De gemeente kan naast sportaccommodaties
ook bijdragen aan bewegingsrijke schoolpleinen, het inzetten van de buurtsportcoach
voor sportstimuleringsactiviteiten voor,
tijdens of na schooltijd. Maar zij kan bijvoorbeeld ook als (JOGG) gemeente scholen stimuleren het deelcertificaat Bewegen en Sport
van het Vignet Gezonde School aan te vragen
en samen te werken met sportverenigingen.
De onderstaande foto geeft in' oogopslag de
speerpunten voor de gemeente aan.

Hoe kan je invloed uitoefenen?
Deze periode is belangrijk voor de politieke
lobby. Nu worden de verkiezingsprogramma’s
gemaakt waar je invloed op uit kan oefenen.
Dit hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Google
eens welke lokale politieke partijen er zijn en
wat de lokale invloedrijke partijen zijn. Lees
hun standpunten en hun verkiezingsprogramma’s als die er al zijn. Is er
voldoende aandacht voor
bewegen en sport? Welke
partijen maken nu deel
uit van de gemeenteraad?
Google de raadsleden die
onderwijs en/of sport in de
De gemeenteraadsverkiezingen
portefeuille hebben. Mail
komen eraan
deze personen en vraag
een gesprek met hen aan
De KVLO zet in op:
Iedere gemeen te heeft een beweeg- en sportag
enda met
of durf een filmpje of vlog
onderst aande punten voor een verantw oord beweeg
aanbod
te maken. Raadsleden
rondom school dat goed aansluit bij de gymless
en.
ontvangen dagelijks veel
mailtjes met verzoeken.
Gym 3 uur per week
Het is net als een solliHier zijn sportaccommodaties voor nodig. Om goed te
leren bewegen zijn meerdere beweegmomenten per week noodzake
citatie. Jouw ideeën en
lijk:
• Elke leerling op de basisschool gymt minimaal 2 lesuren
per
standpunten moeten
week en waar mogelijk 3 lesuren per week.
• Elke leerling op de middelbare school gymt minimaal
eruit springen. Vraag
volgens
de beleidslijn van de Inspectie van het Onderwijs (2 t/m
3 lesnaar hun standpunt over
sen per week).
bewegingsonderwijs in
de gemeente en ga in
Inzet vakleerkracht
gesprek met de flyer als
onderlegger. Je kan ook
Ondersteun scholen bij het inzetten van vakleerkrachten,
door in
de (co)financiering voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs
op de
een afspraak inplannen
basisschool te voorzien. Inzet van een vakleerkracht waarborgt
de
met de wethouder onderkwaliteit van een goede beweegontwikkeling voor alle kinderen.
wijs of sport. Vaak zijn
gemeentes onvoldoenGoede accom modatie
de geïnformeerd over
Zorg voor goed ingerichte sportaccommodaties. Dit is een
voor
richtlijnen voor accomwaarde voor goede lessen. De accommodatie moet fietsend
of
lopend te bereiken zijn, zodat het makkelijk in het lesrooster
modatie en inventaris
past.
die gehanteerd worden
en die te vinden zijn op
Goede schoolpleinen
KVLO-website. Ook con-

KVLO roept
gemeenten op!

Zorg voor tot bewegen uitnodigende schoolpleinen. Pleinen
tact met de uitvoerende
die
ook voor en na schooltijd openbaar gebruikt worden.
Kinderen
beleidsmedewerkers
en jongeren worden zo uitgedaagd tot veel bewegen.
Dit levert
een belangrijke bijdrage aan hun beweegontwikkeling
sport kan wat opleveren.
.
Zij zijn op de hoogte van
de interne processen en
(Co)fi nanciering bsc
bijeenkomsten aangaanOndersteun een verantwoord en breed beweeg en sportaanb
od
de de onderwerpen. Om
rondom de school, de buurt en de sportvereniging door
de inzet
van buurtsportcoaches te (co)financieren. Dit draagt bij
een vliegende start in
aan een
actieve en gezonde leefstijl en een leven lang bewegen.
het gesprek of de brief te
maken, kunnen voorbeelden van scholen
in jouw gemeente die
het goed doen helpen.
En onthoud: politieke
WWW.KVLO.NL
partijen, fracties en
wethouders zijn er voor
de burgers!
Het is te hopen dat er zo in de lokale verkiezingsprogramma’s aandacht komt voor wat wij willen: Contact
corine.visser@kvlo.nl
kinderen goed en voldoende leren bewegen.
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