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Basisinventarislijst – Wat geldt er wettelijk betreft de inrichting van de zaal?
Voor de bekostiging van sportinventaris voor het basis en voortgezet onderwijs hebben lange tijd
standaard inventarislijsten bestaan: voor het basisonderwijs de Londo-lijst en voor het voortgezet
onderwijs de Kolthoff-lijst. Met de komst van de lumpsumfinanciering heeft het ministerie besloten
beide lijsten te laten vervallen. Vanaf dat moment hanteert het ministerie alleen nog een
totaalbedrag voor de eerste inrichting van een binnensportaccommodatie. Omdat veel scholen en
gemeenten toch graag houvast hebben bij de inrichting van een sportaccommodatie zijn er op
initiatief van de KVLO basisinventarislijsten opgesteld voor zowel het basis als voortgezet onderwijs.
Niet in de laatste plaats omdat het ministerie geen rekening houdt met vernieuwingen binnen het
bewegingsonderwijs / lichamelijke opvoeding
Het ministerie van Onderwijs hanteert bij de totstandkoming van de bedragen voor de
sportinrichting puur financiële richtlijnen. Jaarlijks publiceert het ministerie via de Regelingen
Onderwijshuisvesting nieuwe bedragen. Daarin wordt alleen een indexering toegepast.
Ontwikkelingen op het vakgebied worden niet meegenomen. Graag bewegen wij samen met het
werkveld de VNG tot een realistischer normbedrag voor een toekomstbestendige accommodatie die
voor de docenten bewegingsonderwijs niet alleen hun werkplek is, maar ook hun leermiddel!

Basisinventarislijst – Waarom basisinventarislijst?
Om goed bewegingsonderwijs te kunnen verzorgen zijn bepaalde randvoorwaarden essentieel.
Huisvesting staat daarbij toch wel in de top 3. Een goede accommodatie en een goede inrichting
maakt dat je kunt werken met nieuwe bewegingsactiviteiten, veel gebruikte methoden, ruimte voor
eigen inzichten, andere inzet van materialen en het werken in meerdere groepen.
Dit is de reden dat de KVLO basisinventarislijsten is gaan opstellen in samenspraak met de
vakleerkrachten zelf, de inrichtingsbranche, opleidingsinstituten en andere belangrijke betrokken
partijen. Uitgangspunt daarbij is altijd dat de lijsten een goede weerspiegeling zijn van het huidige
bewegingsonderwijs. Maar zeker niet onbelangrijk is dat het allereerste uitgangspunt richting
gemeente en verantwoordelijke inrichters/bouwers van accommodaties is dat zij in gesprek gaan
met hun groot-gebruiker: het onderwijs. Hoe richt je een toekomstbestendige accommodatie
bewegingsonderwijs in zodat het een kwalitatief leermiddel is en een veilige en gezonde werkplek
voor goed leren bewegen!

Basisinventarislijst – Basisinventarislijst PO en VO
Deze vind je hier

Basisinventarislijst – Belangrijke links betreffende basisinventaris
Normbedragen rijksoverheid vind je hier
Basisinventarislijst speellokaal vind je hier (wordt in kalenderjaar 2019 herzien)

