
Vakwerkplan
Bewegingsonderwijs

Dit is het werkdocument voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Vlaardingen in
Beweging. In dit document staat onder andere: de missie en visie op bewegingsonderwijs
en welke kernwaarden de vakleerkrachten hanteren, de themaplanning voor het hele
schooljaar en diverse documenten die de vakleerkracht ondersteunen bij het lesgeven. Dit
document is geen voorschrift, maar vooral een hulpmiddel om bewuste keuzes te maken
en deze keuzes te kunnen verantwoorden.

“Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen helpen het zelf te
ontdekken in zichzelf.” - Galileo Galilei

22-23

1



Vakwerkplan

Inhoudsopgave
Inleiding 3

1. Doelgroep en methode 4

2. Inhoudelijk profiel van het vak 4

3. Leerlingvolgsysteem: Het “ViB Beweegrapport” 6

4. Werkvormen en differentiatie binnen de gymles 7

5. Materiaal 7

6. Verantwoordelijkheid 8

7. Hoe is de vaksectie georganiseerd? 8

8. Samenwerking en projecten 8

9. Professionalisering 8

10. Netwerk 9

11. Tekenen ter akkoord 9

Bijlage 1. Verkoopvoorwaarden bewegingsonderwijs 2022-2023 9

Bijlage 2. Berekening tarief bewegingsonderwijs schooljaar 2022-2023 12

Bijlage 3. ViB Themaplanning bewegingsonderwijs 13

Bijlage 4. ViB Beweegrapport 14

Bijlage 5. Calamiteitenprotocol 16

Bijlage 6. (On)bevoegdheid bij bewegingsonderwijs * 17

Vlaardingen in Beweging
Postbus 80, Vlaardingen 010-31 32 778 www.stichtingvib.nl @Stichtingvib

2

http://www.stichtingvib.nl


Vakwerkplan

Inleiding

De medewerkers van ViB zijn bevoegde, bekwame en ervaren vakleerkrachten
bewegingsonderwijs. Zij verzorgen het hele jaar door lessen bewegingsonderwijs op bijna alle
basisscholen in Vlaardingen. In de meeste gevallen gebeurt dit structureel, maar tijdelijk invallen bij
ziekte of zwangerschap behoort ook tot de mogelijkheid.  Naast het verzorgen van de gymlessen is
de vakleerkracht vaak ook actief als sportcoördinator op één of meerdere scholen. Hun expertise
wordt dan ingezet om docenten en leerlingen te informeren en inspireren tot meer bewegen in en
rond de school.

Als vakleerkrachten bewegingsonderwijs zorgen we ervoor dat we alle bewegingsvaardigheden
aanbieden die in de jonge jaren van het kind nodig zijn om zich motorisch te ontwikkelen. Oudere
kinderen onderwijzen we vooral in de regels en tactiek van een sport. Er wordt gewerkt middels
een themaplanning, in het bijzonder wordt er extra aandacht geschonken aan de sporten die in

Vlaardingen beoefend kunnen worden.
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1. Doelgroep en methode

De vakleerkrachten zijn in te zetten in alle verschillende onderwijsvormen in Vlaardingen:
● Kleuterlessen voor peuters en kleuters (groep 1+2)
● Basisonderwijs (groep 3 t/m 8)
● Voortgezet onderwijs (van VMBO tot aan Gymnasium)
● (Voortgezet) speciaal onderwijs.
● MBO

De inhoud van de lessen bewegingsonderwijs wordt afgestemd op de doelgroep en de te behalen
doelen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen om de les inhoudelijk vorm te geven, denk
bijvoorbeeld aan het basisdocument, maar ook internet biedt een bron van inspiratie.
De vakleerkrachten van ViB komen wekelijks bij elkaar om de lessen samen met elkaar te evalueren
en voor te bereiden. Door intervisie wordt er kennis en ervaring uitgewisseld om de kwaliteit van de
lessen te kunnen waarborgen.

2. Inhoudelijk profiel van het vak

Missie bewegingsonderwijs ViB:
Vlaardingen in Beweging draagt bij aan bewegingsonderwijs door jeugd in een veilig leerklimaat
bewegings- en sport-onderwijs te bieden. Door al bewegend succes te beleven, laten we de jeugd
ervaren hoeveel plezier sporten en/of bewegen teweeg brengt. Dit met als doel het stimuleren en
behouden van een gezonde en actieve leefstijl.

In de lessen bewegingsonderwijs wordt er, afhankelijk van de doelgroep, ingezoomd op het
aanleren van motorische basisvaardigheden tot sportonderwijs. De basisvaardigheden zijn, zoals
het woord al zegt, de vaardigheden die de basis vormen van alle sport- en bewegingsvormen.
Vanuit deze basis worden motorische problemen opgevangen en overwonnen. Denk hierbij aan het
creëren van steunpunten bij klimmen, bevorderen van oog-handcoördinatie bij mikken en het
verbeteren van spiergebruik bij balanceren.

Bij sport-onderwijs wordt er ingezoomd op het overwinnen van de betreffende problemen van
basisvaardigheden en hoe deze bij de sport tot uiting komen. Zo wordt bij basketbal bijvoorbeeld
de oog-handcoördinatie (dribbelen) en het mikken (in de basket) geoefend.
Daarnaast worden, afhankelijk van het niveau van de groep, tactieken en spelinzichten geleerd en
besproken.

Dit alles gebeurt in een veilig pedagogisch leerklimaat, wat inhoudt dat elke leerling zich veilig
voelt om (basis)vaardigheden te oefenen en zich eigen te maken. Uiteraard wordt er geoefend in
een zo veilig mogelijke materiaalopstelling zodat de kans op ongelukken en blessures zo klein
mogelijk is. Leerlingen kunnen zo veel mogelijk op hun eigen niveau werken en worden
gestimuleerd om in de zone van hun naaste ontwikkeling te bewegen, zodat het motorisch
leerrendement het hoogst is.
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Visie bewegingsonderwijs ViB:
Alle kinderen verlaten de basisschool met een voldoende voor motorische basisvaardigheden, ruime
ervaring in sportvaardigheden en een brede oriëntatie op- en kennis van Vlaardingse beweeg- en
sportmogelijkheden. Zo wordt de basis voor een leven lang sporten en bewegen in (on)georganiseerde
verband gelegd, wat bijdraagt aan participatie en goed burgerschap.

Om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen en kennis te laten maken met sport en
bewegen worden er door de Vlaardingse sportaanbieders in samenwerking met Vlaardingen in
Beweging veel georganiseerd. Deze kennismaking onder de noemer ‘Jeugdsport’ en bestaat uit
jeugdsportclinics (peuters, kleuters, groep 3 t/m 8) en jeugdsporttoernooien (groep 5 t/m 8).
Ouder(s) en verzorger(s) kunnen hun kinderen via het online inschrijfformulier voor
jeugdsportclinics en -toernooien opgeven. Het aanbod van jeugdsportactiviteiten wordt per
periode (zomer-herfst, herfst-kerst enz.) georganiseerd en gecommuniceerd. Meer informatie is te
vinden op www.stichtingvib.nl/jeugdsport.

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt het ViB Beweegrapport standaard geleverd bij de ViB
gymlessen. In hoofdstuk 5 van dit vakwerkplan wordt het ViB beweegrapport nader uitgelegd.

Kernwaarden

Bovenstaande kernwaarden zijn gekozen als uitgangspunt voor de lessen.

2.1 Kleuterlessen

Hierbij worden lessen bewegingsonderwijs gegeven (groep1+2) waarbij kinderen spelenderwijs
motorische vaardigheden aanleren. Deze vaardigheden vormen de basis voor het bewegen op
latere leeftijd en sluiten aan op de gymlessen die ViB in de groepen 3 t/m 8 geeft. Voorbeelden van
vaardigheden zijn o.a. rollen, springen, duikelen, stuiteren, gooien, vangen, etc. Kwalitatief goed
leren bewegen staat voorop, maar wordt wel op een speelse manier aangeboden.
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3. Leerlingvolgsysteem: Het “ViB Beweegrapport”

ViB hanteert het ViB Beweegrapport als middel om ouders en leerling inzicht te geven in de
ontwikkeling van motorische- en sportvaardigheden. Het beweegrapport kan ondersteunend zijn
om met ouders in gesprek te gaan over de fitheid en motorische ontwikkeling van het kind.
Eventueel kan er worden doorverwezen naar aanvullende motorische lessen (MRT). Daarnaast laat
het zien welke beweegervaring de leerling heeft opgedaan qua zwemmen, welke sport(en) het op
dit moment beoefend en aan welke jeugdsportclinics en -toernooien is deelgenomen.
De criteria waar het  volgens onze docenten aan zou moeten voldoen:

1. Overzichtelijk document dat gemakkelijk en in korte tijd ingevuld kan worden.
2. Geeft duidelijkheid over inzet en (sportief) gedrag van een kind.
3. Brengt de voortgang van het leren van vaardigheden in beeld. Niet éénmalig een

beweegvaardigheid (zoals sprong over de kast).
4. Moet inzichtelijk maken wat de leerling naast de lessen bewegingsonderwijs onderneemt

op het gebied van bewegen.
5. Moet inzichtelijk maken of het kind motorisch achter-, gelijk- of voorloopt in de lijn van

ontwikkeling.
Met deze criteria is er gezocht naar een meetinstrument dat aan (een deel van) bovenstaande
criteria voldoet. ViB heeft daarbij een beweegrapport samengesteld en de samenwerking
opgezocht met MQ-scan (website).

Waar bestaat het ViB Beweegrapport uit?
1. MQ Scan = Een motorische test waarbij de basisvaardigheden en het cognitief vermogen

worden gemeten door bewegingen in een compacte beweegbaan aan elkaar te koppelen.
De tijd die het kind nodig heeft om de beweegbaan af te leggen wordt vergeleken met
leeftijdsgenoten. Dit geeft aan of het kind gemiddeld, boven-of onder gemiddeld is met
betrekking tot de motorische vaardigheid.

2. Vaardigheid = Het cijfer voor vaardigheid is een cijfer dat door de docent
bewegingsonderwijs wordt gegeven voor de kwaliteit en het proces van (sportspecifieke)
motorische vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die naast de MQ Scan door de docent
bewegingsonderwijs worden beoordeeld. Hierbij denken wij aan: mikken, schieten,
turnvormen, atletiekvormen, spelvormen, enz.

3. Inzet = "De wil van het kind om iets te leren en ermee aan de slag te gaan." Onder inzet
verstaan we het volgende. Het kind:

○ is gemotiveerd en bereid om iets nieuws te leren.
○ toont doorzettingsvermogen bij moeilijkheden of frustratie. Geeft niet op.
○ toont werklust en steekt de handen uit de mouwen. Gaat (samen met anderen) aan

de slag.
○ is ijverig en doet uit eigen beweging meer dan gevraagd. Is steeds bezig.
○ is geïnteresseerd en is aandachtig betrokken bij de les bewegingsonderwijs.

4. (Sportief) Gedrag = “De wijze waarop het kind zich in de lessen bewegingsonderwijs
gedraagt." Onder (sportief) gedrag verstaan we het volgende. Het kind:

○ houdt zich aan de afspraken/regels die de docent heeft gesteld.
○ houdt zich aan de spelregels.
○ kan omgaan met anderen (teamgenoten en tegenstanders) en werkt samen.
○ kan omgaan met materiaal.
○ kan omgaan met winst en verlies.

5. Beweegervaring = Beweegervaring speelt een belangrijke rol in de motorische
ontwikkeling van het kind. Meer beweegervaring heeft over het algemeen een positieve
invloed op vaardigheid, inzet en sportief gedrag. Op het rapport vindt u onder
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beweegervaring het aantal behaalde zwemdiploma's, de sporten die uw kind beoefend en
aan welke jeugdsportclinics en -toernooien uw kind dit schooljaar heeft deelgenomen.

MQ Scan
Deze motorische test (2013) is gevalideerd en genormeerd bevonden en maakt zijn opmars binnen
het bewegingsonderwijs in Nederland. De scan test 30 kinderen in twee gymlessen (à 45 minuten)
en maakt gebruik van de standaard materialen in de gymzaal. De ‘obstacle’ track wordt door
kinderen als leuk ervaren. Dus geen test stress. De scan neem je af met een app en de resultaten
staan direct online.

Wat willen we met deze gegevens?
Scholen, vakleerkrachten bewegingsonderwijs en andere professionals krijgen door middel van de
MQ Scan een duidelijk beeld van het motorisch niveau van kinderen ten opzichte van
leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht (de norm). Doordat de MQ Scan twee keer per jaar wordt
afgenomen kan de ontwikkeling (het proces) van de motoriek van elk kind worden gevolgd. Op
basis daarvan kan er gericht aan de slag gegaan worden om de motoriek te verbeteren. Daarnaast
kan de score aanleiding geven om met ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan over het oplossen
van motorische achterstanden of het ontplooien van talenten.
Ook kunnen wij uit de resultaten van de MQ scan opmaken of er aan bepaalde vaardigheden nog
extra aandacht moet worden besteed, dit kan klas- of schoolbreed zijn.

Kijk op onze website: www.stichtingvib.nl/vib-beweegrapport voor meer informatie en zie bijlage 4
voor een voorbeeld van het ViB Beweegrapport.

4. Werkvormen en differentiatie binnen de gymles

We streven ernaar om leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende
werkvormen:

● meer-vakken-les (afhankelijk van de beschikbare tijd, ruimte en het aantal leerlingen)
● klassikale les
● waslijn (in willekeurige volgorde langs onderdelen)
● circuitvorm (in vaste vorm langs alle onderdelen)
● vrije les (leerlingen mogen zelf kiezen)
● toernooivormen (move-up/move-down)

Binnen deze werkvormen laten we leerlingen indien mogelijk werken binnen de zone van naaste
ontwikkeling zodat het leerrendement het hoogst is.
Er wordt gewerkt aan de hand van een themaplanning. Deze planning is leidraad voor de lessen
bewegingsonderwijs. Afhankelijk van de zaal, groep en/ of locatie wordt deze planning vertaald
naar de les.

5. Materiaal

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van klein- en groot materiaal om kinderen
bewegingsvaardigheden aan te leren en/of te verbeteren. De materialen worden in een
arrangement neergezet om richting te geven aan een spel of het leren van een vaardigheid. De
arrangementen worden zo neergezet dat de intrinsieke motivatie van de leerling wordt geprikkeld
om het materiaal op de juiste wijze te gebruiken en de vaardigheid als vanzelfsprekend wordt
aangeleerd. Denk hierbij aan het springen over een kast, aanleren van de bovenhandse strekworp
door het gooien van pittenzakjes en het maken van loopsprongen over hordes.
Jaarlijks wordt het klein materiaal (ballen, lintjes, pittenzakjes, enz.) gecontroleerd en aangevuld
naar basisbehoefte en wens van de docent bewegingsonderwijs.
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6. Verantwoordelijkheid

De vakdocenten van ViB zijn bevoegd en bekwaam om een groep alleen les te geven. De school
blijft echter eindverantwoordelijk voor de leerlingen. De vakdocenten hebben geen tijd en
gelegenheid om toezicht te houden in de kleedkamers, omdat zij dan bezig zijn met op-, om- of
afbouwen. De groepsleerkracht stemt voorafgaand aan de gymles met de vakdocent af wanneer de
leerlingen de zaal mogen betreden. Dit om te voorkomen dat de leerlingen de zaal al betreden
zonder aanwezigheid/ toezicht van de vakleerkracht.

7. Hoe is de vaksectie georganiseerd?

De groep bestaat uit acht collega’s met een ALO-opleiding, één collega met een sport-en bewegen
opleiding en een LIO-student vanuit de ALO-opleiding. Indien u inhoudelijke vragen heeft over het
bewegingsonderwijs, dan kunt u terecht bij de betreffende vakleerkracht bewegingsonderwijs of
buurtsportcoach onderwijs Dewi van Hulst (dewi@stichtingvib.nl).

8. Samenwerking en projecten

Indien er, naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs, thema’s of projecten op school worden
georganiseerd dan denkt de vakleerkracht graag met u mee om dit in de lessen te verwerken. Denk
aan energizers, de dynamische schooldag, bewegend leren in de klas, de combo-les of
vakoverstijgend bewegen. Vakoverstijgend bewegen is een speerpunt voor het schooljaar
2020-2021 en zal in de volgende alinea wordt toegelicht. Indien deze werkzaamheden meer uren
vereisen dan de normale voorbereiding kan er een financiële vergoeding aan vast zitten. Uiteraard
gebeurt dit altijd in goed overleg.

Vakoverstijgend bewegen
Het vak bewegingsonderwijs speelt niet alleen een belangrijke rol als ‘doel’ bij het verbeteren en
aanleren van motorische vaardigheden maar ook als ‘middel’ bij het integreren van andere vak- en
vormingsgebieden. Denk aan taal, rekenen, topografie, geschiedenis, natuur en wereldoriëntatie.

Om de kracht van bewegen als hulpmiddel voor andere vak- en vormingsgebieden op de school in
te zetten start ViB in het schooljaar 2020-2021 een pilot met vakoverstijgende lessen. In deze
lessen staan ook andere vak- en vormingsgebieden centraal en geeft het een goede mogelijkheid
om bewegen als ‘middel’ in te zetten. Het integreren van andere vak- en vormingsgebieden gaat
niet ten kosten van de reguliere inhoud en doelen van het bewegingsonderwijs.

9. Professionalisering

De vakleerkrachten van ViB proberen altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen
binnen (bewegings)onderwijsland. Door middel van het volgen van landelijk georganiseerde
workshops en/of trainingen blijven zij up-to-date.
Tevens wordt er elke week een intervisiebijeenkomst gehouden om de gegeven lessen te evalueren
en de aankomende lessen voor te bereiden. Ook participeren zij in de vakgroep van Vlaardingen,
een intervisiebijeenkomst van alle vakleerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs van
Vlaardingen. Deze bijeenkomst wordt drie keer per jaar georganiseerd om kennis en ervaring met
elkaar te delen.
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10. Netwerk

De vakleerkrachten van Vlaardingen in Beweging hebben een uitgebreid netwerk en weten daarbij
de juiste personen te bereiken om hun werk goed uit te kunnen voeren.
Zo wordt ViB regelmatig betrokken bij gemeentelijke zaken omtrent het vernieuwen van
sportaccommodaties en is ViB verantwoordelijk voor het inventariseren, bestellen en distributie
van het klein materiaal in de gemeentelijke sportzalen. Ook staan wij vooraan bij het innoveren om
nieuw sport- en spelmateriaal te introduceren en gebruiken tijdens onze lessen zodat leerlingen
meer ervaring opdoen met veelal sportspecifieke attributen en vaardiger worden.

11. Tekenen ter akkoord

Met onderstaande handtekening ga ik als directie akkoord met het ViB vakwerkplan
bewegingsonderwijs.

School:

--------------------------------------------------------------

Naam directie: Handtekening directie:

--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

Bijlage 1. Verkoopvoorwaarden bewegingsonderwijs 2022-2023

1. Bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8: uurtarief voor de inzet van een
buurtsportcoach en/of vakleerkracht bewegingsonderwijs is € 51,20 per uur.

2. Het offertebedrag is indicatief. De berekening van daadwerkelijke kosten voor
inzet medewerker ViB gebeurt op basis van nacalculatie in vijf termijnen.

3. De school verlegd de onderwijsbevoegdheid van het bewegingsonderwijs naar ViB.
Daarmee is ViB een schooljaar volledig verantwoordelijk voor de inhoud en
uitvoering van het bewegingsonderwijs. Hierdoor mag het uurtarief vrij van BTW in
rekening gebracht worden.

4. Mocht de Belastingdienst (in de toekomst) onverhoopt van mening zijn dat de
btw-onderwijsvrijstelling niet van toepassing is op het bewegingsonderwijs dat ViB
verricht en derhalve btw naheffen bij ViB (waarbij de belastingdienst 5
kalenderjaren terug mag gaan), dan behoudt ViB zich het recht voor om deze
nageheven btw alsmede de in dat geval verschuldigde heffingsrente in rekening te
brengen aan de onderwijsinstelling.
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5. Wanneer ViB incidentele (personele/ materiële) diensten ter beschikking stelt
wordt hiervoor 21% BTW in rekening gebracht.

6. Wanneer er door dezelfde vakleerkracht bewegingsonderwijs voor meerdere
scholen in dezelfde zaal en op dezelfde dag achtereenvolgens wordt lesgegeven
krijgt de school 30 minuten (25% korting) op de niet lesgebonden taakuren (NLT).

7. Wanneer een lunchpauze tussen 11.00 en 14.00 uur langer dan 30 minuten is zal de
extra tijd in rekening worden gebracht. M.u.v. het klassieke lesrooster (met 1,5 uur
pauze) waarbij school de lesuren niet efficiënter kan inroosteren.

8. Indien alle gymlessen op één dag niet doorgaan (bijvoorbeeld i.v.m. een studiedag
of viering) dan dient dat uiterlijk 6 weken van te voren via het afmeldformulier
door een medewerker van de school aan ViB te worden doorgegeven. Klik hier om
naar het afmeldformulier te gaan. ViB zal deze lesdag(en) niet in rekening brengen.

9. Indien het door onvoorziene omstandigheden (bijv. pandemie, sluiting gymzalen,
ziekmelding) niet mogelijk is om bewegingsonderwijs aan te bieden in de
gebruikelijke vorm of met een vervangend docent, behoudt ViB zich het recht voor
om in een alternatieve vorm en/of volgens een alternatief rooster
bewegingsonderwijs aan te bieden. Hierbij hebben we de intentie om aan onze
inzet voor de gemaakte afspraken te voldoen.

10. Indien de overeenkomst vanuit de kant van school eenzijdig wordt opgezegd, zal
Vlaardingen in Beweging het volledige offertebedrag in rekening brengen.
Daarnaast zal het btw tarief over de tot dan toe gegeven lessen in rekening
gebracht worden.

11. Indien (een van de) docenten door overmacht, ziekte, ongeval, uitdiensttreding of
sterfgeval verhinderd is, behoudt Vlaardingen in Beweging zich het recht voor de
overeenkomst zonder meer te annuleren. In overleg zal worden geprobeerd om
een ander tijdstip overeen te komen dan wel zal ViB - in het kader van de
verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs - een andere vakdocent
inschakelen om het bewegingsonderwijs te verzorgen. Wanneer dit niet lukt zullen
de vervallen lessen niet in rekening worden gebracht.

12. ViB is enkel verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs in de gymzaal. Toezicht
in kleedkamers en/of begeleiden van leerlingen van en naar de gymzaal wordt niet
door de medewerkers van ViB verzorgd. Dit is derhalve de verantwoordelijkheid
van de school.

13. School krijgt de beschikking over de ViB-themaplanning bewegingsonderwijs. De
inhoud van de themaplanning is informatief en bevat een planning voor het gehele
schooljaar. Er zijn onder andere kernactiviteiten in opgenomen die worden
aangereikt ter voorbereiding op de jeugdsport activiteiten. De themaplanning kunt
u ook als richtlijn gebruiken voor de overige lessen bewegingsonderwijs die
bijvoorbeeld worden gegeven aan andere groepen of door een andere leerkracht.

14. U verstrekt ViB toestemming om het vakwerkplan bewegingsonderwijs op uw
school uit te voeren. Het vakwerkplan is te downloaden via deze pagina: (link)
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15. Bij de themaplanning en het vakwerkplan is ViB gehouden aan de wettelijke
richtlijnen die hiervoor gelden en zal zij conform deze richtlijnen dienen te
handelen. Bij deze volledige verantwoordelijkheid hoort uiteraard ook dat ViB er
altijd voor zorgt dat op de tijdstippen dat het bewegingsonderwijs wordt gegeven
een bevoegde vakdocent aanwezig is.

16. Voor de beoordeling van de leerlingen maakt ViB vanaf schooljaar 2019-2020
gebruik van het ViB Beweegrapport. Het ViB Beweegrapport zal door ViB worden
gehanteerd als leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs. De inhoud van
dit rapport wordt op onze website uitgelegd.

17. Een van de onderdelen van het ViB Beweegrapport is de MQ scan. Voor het gebruik
van de MQ-scan kan de school zich beroepen op de grondslag ‘de
gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting’. Zie de wet op Primair Onderwijs art. 8 lid 2 en lid 6 voor de
verantwoording vanuit het curriculum. Indien door uw school voor de grondslag
‘toestemming van de betrokken persoon’ is gekozen zal er voor elke deelnemer van
de MQ-scan actief toestemming gevraagd moeten worden aan de ouders.
Indien de school wenst een eigen vorm van beoordelen te hanteren dan zullen de
uren die hiervoor nodig zijn extra bij school in rekening worden gebracht.
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Bijlage 2. Berekening tarief bewegingsonderwijs schooljaar 2022-2023

Tarief voor inzet buurtsportcoach en/of vakleerkracht

Uurtarief Korting bij ViB partnership Uurtarief na korting

51,20 euro 20% 40,96 euro

Aantal uur = aantal klokuren bewegingsonderwijs + 120 minuten niet lesgebonden
taakuren (NLT).

Niet lesgebonden taakuren (NLT):
Per dag afgenomen les(sen) bewegingsonderwijs worden NLT-uren in rekening gebracht:

Dit is een vast tarief van 120 minuten bestaande uit:
● 60 minuten: voorbereiding van de lessen (per dag), invoeren van cijfers in LVS (ViB

Beweegrapport & MQ Scan) en overdacht/gesprekken met schoolteam, leerlingen
en ouders.

● 45 minuten: zaal op- en ombouwen
● 15 minuten: zaal afbouwen

Uitzonderingen:
● NLT-uren: Wanneer er door dezelfde vakleerkracht bewegingsonderwijs voor

meerdere scholen in dezelfde zaal en op dezelfde dag achtereenvolgens wordt
lesgegeven krijgt de school 30 minuten (25% korting) op niet lesgebonden
taakuren.

● Wanneer een lunchpauze tussen 11.00 en 14.00 uur langer dan 30 minuten is zal de
extra tijd in rekening worden gebracht. M.u.v. het klassieke lesrooster waarbij
school de lesuren niet efficiënter kan inroosteren.

Jaarlijkse prijsindexering:
Wijziging van de tarieven vindt jaarlijks per 1 januari plaats, voor het eerst op 1 januari 2022,
op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
(CPI), reeks alle dienstenprijsindex (DPI). Gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Het nieuwe tarief zal van toepassing zijn op overeenkomsten opgesteld en
ondertekend na die datum.
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Bijlage 3. ViB Themaplanning bewegingsonderwijs

Klik hier
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Bijlage 4. ViB Beweegrapport
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Bijlage 5. Calamiteitenprotocol

Ongelukken in de lessen bewegingsonderwijs komen helaas sneller voor dan wanneer de kinderen
netjes aan hun tafel in de klas zitten. Daarom is het handig om te weten hoe je moet reageren als er
een ongeluk gebeurd.

*Ongeluk*
1. Stop de les en zorg dat de andere leerlingen veilig op de bank zitten, zodat je het gewonde

kind kan helpen.
2. Immobiliseer de leerling. Help hem/haar op de plek van het ongeluk en zorg dat het daar

veilig is.
3. Pas EHBO¹ toe. (EHBO materiaal (doos) is verplicht om aanwezig te zijn in de zaal,

controleer dat!)
4. Handel met common sense en schakel hulp in, afhankelijk van de ernst:

a. lichte verwonding → Vraag een medeleerling om erbij te zijn. Dit kan handig zijn om
achteraf “getuigen” te hebben van jouw handelen.

b. Verwonding met (mogelijke) kneuzing/breuk → Vraag een leerling om erbij te zijn
en een andere leerling om de leerkracht te halen.

c. Zware verwonding/ bewustzijnsverlies → Vraag een leerling om erbij te blijven, de
leerkracht te halen en bel 1-1-2.

5. Vertrouw je het niet? Neem altijd meer voorzorgsmaatregelen.
6. Neem een foto van de organisatie waar het ongeluk gebeurde.
7. Schrijf op wat daarbij de instructie was. Doe dit dezelfde dag nog zodat je nog goed weet

wat je hebt gezegd. Vraag bij medeleerlingen na wat de instructie precies was, zodat zij dat
ook helder op hun netvlies hebben staan. Het kan ook helpen om leerlingen dit op te laten
schrijven.

8. Bewaar je lesvoorbereiding goed.

Basisregels EHBO:
● Let op gevaar
● Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert
● Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
● Zorg voor professionele hulp
● Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt of zit

1-1-2 bellen
Meld dan

● Aantal slachtoffers.
● Welk vermoedelijk letsel.
● Via welke ingang / route de hulpdiensten het beste kunnen rijden.

Zorg voor vrije toegangswegen voor de hulpdiensten naar het (de) slachtoffer(s).

Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten en geef antwoord op hun vragen.

Vlaardingen in Beweging
Postbus 80, Vlaardingen 010-31 32 778 www.stichtingvib.nl @Stichtingvib

16

http://www.stichtingvib.nl


Vakwerkplan

Bijlage 6. (On)bevoegdheid bij bewegingsonderwijs *

Wat mag een onbevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs geven?

Een leerkracht die niet bevoegd is om het vak bewegingsonderwijs te geven mag, wanneer

hij de gymzaal binnenkomt, of tijdens dit lesuur, helemaal geen activiteiten die aan het

bewegen verwant zijn doen met de kinderen. Dus ook geen yoga, balspelletjes, dans of

buiten-beweegactiviteiten.

Wanneer hij dit wel doet is hij juridisch strafbaar en het bevoegd gezag aansprakelijk.

Wanneer de onbevoegde leerkracht tijdens dit lesuur bijvoorbeeld een dramales of

muziekles geeft, dan is dit wel toegestaan.

Echter vervalt hiermee de les bewegingsonderwijs en zal deze verderop in de week

ingehaald moeten worden door een bevoegd iemand.

Een onbevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs mag tijdens de pauze wel begeleiden

in bewegingsactiviteiten. Dit heeft te maken met dat een pauze op school anders is

georganiseerd en gestructureerd.

Indien je wel bevoegd bent voor het geven van lessen bewegingsonderwijs ben je bevoegd

voor alle onderdelen en wordt geen onderscheid gemaakt bij de inhoud van de lessen. Dus

een bevoegd iemand mag lessen met spellessen geven, maar ook lessen met toestellen, met

trampoline of buiten sporten.

Wie is bevoegd voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs?

1. ALO afgestudeerden, leraren lichamelijke opvoeding

Er zijn zes Academies voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland en zij leiden hun studenten

op als leraar lichamelijke opvoeding met een eerstegraads bevoegdheid voor het geven van

lichamelijke opvoeding in het PO, VO, MBO en HBO. Dit betekent dat de afgestudeerden

bevoegd zijn voor het geven van bewegingsonderwijs in elke vorm van onderwijs in

Nederland.

2. Pabo afgestudeerden, groepsleerkrachten

Bij de afgestudeerden van de Pabo’s is het van belang om onderscheid te maken in de

startdatum van de studie. Dit heeft te maken met een wijziging van de bevoegdheidsregeling

voor bewegingsonderwijs, in de Wet Primair Onderwijs per 2001.

Gestart voor 1 september 2001

Alle studenten die aan hun studie zijn begonnen voor 1 september 2001 en deze hebben

afgemaakt voor 1 september 2005, zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs
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aan alle groepen van het primair onderwijs.

Gestart na 1 september 2001

Alle studenten die na 1 september 2001 aan de opleiding zijn begonnen en zijn afgestudeerd

zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen één en twee van het

basisonderwijs. Echter niet voor de groepen drie tot en met acht.

Om aan alle groepen in het primair onderwijs les te mogen geven kunnen zij tijdens en na de

Pabo de leergang bewegingsonderwijs volgen bij één van de gecertificeerde opleidingen.

Vanaf het moment dat de afgestudeerde van de Pabo de leergang bewegingsonderwijs volgt

krijgt hij/zij tijdens het studietraject dispensatie tot maximaal twee jaar voor het geven van

lessen bewegingsonderwijs aan leerlingen van groep 3 tot en met 8. Dit omdat zo aan het

praktijkdeel van de leergang kan worden voldaan.

Pabo afgestudeerden en praktijkonderwijs

Pabo afgestudeerden zijn in het praktijkonderwijs slechts bevoegd voor een beperkt aantal

vakken. Voor bewegingsonderwijs zijn ze niet bevoegd. Ook na het volgen en met succes

afronden van de postinitiële leergang bewegingsonderwijs wordt voor het praktijkonderwijs

géén bevoegdheid verkregen.

3. CIOS/MBO-SB afgestudeerden, lobossers

Bij de opleidingen Sport en Bewegen van instellingen voor MBO onderwijs worden lobossers

(LeraarOndersteuner BewegingsOnderwijs en Sport) opgeleid. Deelnemers die deze

opleiding afronden kunnen als leraarondersteuner aan de slag in het onderwijs, niet als

leerkracht. Mede door het specifieke karakter van lessen bewegingsonderwijs is in het

protocol Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs vastgelegd hoe invulling wordt

gegeven aan deze ondersteunende functie. Hieruit het volgende citaat: “Deze ondersteuner

heeft geen bevoegdheid voor bewegingsonderwijs en werkt altijd onder de

verantwoordelijkheid van een bevoegde (bewegingsonderwijs)groepsleraar of vakleraar. Dit

betekent dat de bevoegde leraar in de les aanwezig dient te zijn, aangezien de kwaliteit van

de lessen bewegingsonderwijs en de veiligheid altijd gegarandeerd moeten blijven. “

4. Leerlingen met het diploma VMBO Sport, Dienstverlening en Veiligheid

Op diverse vmbo scholen wordt de richting Sport, Dienstverlening en Veiligheid aangeboden.

De leerlingen die deze richting hebben afgerond mogen niet binnen het onderwijs aan de

slag. Zij worden voorbereid op een middelbare beroepsopleiding die bijvoorbeeld de richting

van Sport en bewegen kan hebben.

Bekwaam?

De Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) is per augustus 2006 in werking getreden. De kern

van de Wet BIO is ‘goede leraren voor goed onderwijs’. Naast bevoegdheid gaat het om het

nemen van verantwoordelijkheid om de bekwaamheid voor bewegingsonderwijs op peil te
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houden. Leerkrachten werken aan hun kwaliteit en scholen stimuleren en bieden hen

hiervoor mogelijkheden.

Meer informatie over:

Bewegingsonderwijs: www.kvlo.nl

Protocol bewegingsonderwijs: www.bondkbo.nl , zoek op protocol

www.kvlo.nl , bij onderwijs, basisonderwijs

Bekwaamheid en registratie: www.kvlo.nl en kies beroepsregistratie

Wet Primair Onderwijs: www.wetten.nl en zoek op WPO

Actuele ontwikkelingen en les-ideeën: ww.docentenplein.nl/beweging

www.digischool.kennisnet.nl/community_lo

www.lesidee.nl kies vakgebied bewegingsonderwijs

Vakblad Lichamelijke Opvoeding

*Bron: KVLO
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Bijlage 7. Groot materiaal ViB (ideale situatie)

Wat moet er volgens de vakleerkrachten van ViB minimaal aanwezig zijn aan groot materiaal?

Laatste update: juni 2019

Soort Wat Aantal

plafondvoorziening Elektrische plafondunits 4

Klimtouwinstallatie 1

Accessoires plafondvoorziening klimtouwen 12

turnringen 3

zitschotels 4

trapezestok 3

thema plafondvoorziening klimraam, touwladder, schommel ja

Wand-
voorziening

Klimrek 2

Basket oefeninstallaties 3, incl 1 verplaatsbare

Schuifprofiel (badminton/ volleybevestiging) 2 lengte, 2 breedte

Vaste toestellen Grondpotten 2 badminton/ volleybal
(⅓ zaal)

Vloerbevestigingspunten 4 icm slackline/
plafondunits

Spanband 1

Deksellichter 2

Wand/ grondvoorziening Duikelrekstok combinatie 0

Verplaatsbare toestellen Springplank 2

Springplank junior 2

Minitrampoline of ergotramp 2

Springkast 2 multikasten

Toebehoren voor spring, steun
en balanceertoestellen

Ladder 1

Glijbaan 0

Duikelstang (voor bv tussen combiframe) 2

Overig Turnbank met evenwichtslat 8

Steun- en balanceertoestellen Steuntoestellen (methodische hulpblokken,
combiframes incl sprinkastdek, bok)

2 frames, 2 blokken, 1
(kleine) bok
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balanceermateriaal (slackline, eenwieler,
balanceerbal, pedalo’s, skateboard)

slackline

Landingsvlakken Lange turnmat (min 5 meter) 2

Turnmatje incl hechtstroken 12

landingsmat 2

zachte dempingsmat -

spelnetten Lengtenet 1

breedtenet

spelnet 1/3 zaal 1

spelmaterialen korfbalpaal + korf, tchoekbalframe+net,
tafeltennistafel + net, voetbal/hockeydoel
klein + net, honkbalpalen)

4 korfbalpalen plus 2
gewone korven en 2
welpenkorven
1 tafeltennistafel + 10
batjes, ballen en net
2 doeltjes
1 honkbalpaal
2 tchoukbalframe + net
8 badmintonpalen

bergings- en transportmateriaal mattenwagen 12 turnmatten 1

wagen landingsmatten 1

wagen lange matten 1

zelfverdediging/ bewegen op
muziek en innovatie

judomatten, bokshandschoenen,
trap/stootkussens

2 stootkussens

muziekinstallatie, steps, percussieset,
tamboerijn)

-

Innovatie verplaatsbare toestellen; naar
invulling gebruikers (b.v. crossfit, bootcamp
etc.)

draaibaar wandrek.

Extra EHBO koffer 1

brandblusser 1

wifi JA

bureau met stoel 1

prullenbak 3

digibord/scherm 1

beamer/projectiemogelijkheden -

tablet voor docent 1
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