
Basisinventarislijst PO . 
 
In 2000 is de eerste basisinventarislijst voor het primair onderwijs (PO) ontwikkeld. In 2010 
heeft de ‘Projectgroep basisinventarislijst PO’ bestaande uit een afvaardiging van 
bewegingsconsulenten LO, gemeenteambtenaren, de SLO, leveranciers en de KVLO een 
nieuwe lijst opgesteld. De afgelopen 10 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest die van invloed 
zijn op de inrichting van een gymzaal. De projectgroep heeft de volgende uitgangspunten 
gehanteerd bij het opstellen van de nieuwe basisinventarislijst:  

 De inventarislijst moet voor elke visie op bewegen en vanuit de belangrijkste methoden 
voldoende aanknopingspunten en vrijheid bieden om een zaal optimaal in te richten 

 De inventarislijst moet toekomstgericht zijn en zowel voor de huidige standaardafmeting van 
een gymzaal (12 x 21 m) als voor grotere afmetingen (14 x 22 m) mogelijkheden bieden 

 Er wordt steeds meer in groepen gewerkt om kinderen zo intensief mogelijk te laten 
bewegen. De nieuwe basisinventarislijst gaat uit van het werken in 3 of 4 groepen maar 
biedt ook mogelijkheden voor klassikaal werken of werken in stroomvorm 

Onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die zich richten op 
bewegingsonderwijs hebben geleid tot een uitbreiding in materiaal en een kostenstijging ten 
opzichte van de basisinventarislijst uit 2000.  
 
Een aantal aandachtspunten 

 Deze basisinventarislijst is afgestemd op een gymzaal. Als er gebruik gemaakt wordt van 
een sportzaal of sporthal, dan moet rekening gehouden worden met meerkosten. Bij een 
zaalhoogte van 7 meter of meer is een zwaaipuntverlaging nodig voor het ringenzwaaien, er 
moeten extra lange klimtouwen in de zaal komen en als er een scheidingswand in de hal 
komt is er voor basketballen in de breedte een mini basketbaltoren nodig omdat er geen 
basketbalbord aan de scheidingswand bevestigd kan worden. 

 Deze basisinventarislijst gaat uit van onderwijsgebruik. Als er sprake is van medegebruik is 
een goede afstemming met de inrichtingswensen en eisen van de medegebruikers nodig. 
Het inrichtingsbudget zal verhoogd dienen te worden met de kosten die benodigd zijn voor 
het realiseren van de extra sportinstallaties van de medegebruikers. Bovendien is een 
duidelijke afschrijvingsregeling die gekoppeld is aan de omvang van het medegebruik, sterk 
aan te bevelen.  

 Binnen deze basisinventarislijst zijn voor de onderdelen plafond- en wandvoorzieningen 
stelposten opgenomen die zal variëren afhankelijk van de keuze die de gebruiker voor de 
eigen situatie maakt. In de Excel staat in de cel met een rood driehoekje een aantal 
mogelijkheden genoemd om de stelpost in te vullen. Betrek deskundige eindgebruikers 
(vakleerkrachten) en de leveranciers bij het kiezen binnen de mogelijkheden. 

 Deze basisinventarislijst gaat uit van een accommodatie die klaar is voor montage van de 
sportattributen. Eventuele bouwkundige aanpassingen moeten vroegtijdig besproken 
worden met de architect zodat deze ten laste van het bouwbudget komen. 

 Als een opdrachtgever er voor kiest om de inrichting ‘obstakelvrij’ te maken (wandtoestellen 
als klimrek, klimtouwberging en hoogteverstelling voor ringen) dan moeten de wanden de 
eerste 2,0 meter vrij zijn van obstakels. De meerkosten voor nissen om touwen in weg te 
hangen of het ophijsbaar maken van klimrekken zijn niet in deze basisinventarislijst 
opgenomen. Vanuit onderwijsoptiek is een obstakelvrije gymzaal geen noodzaak. De 
projectgroep acht het dan ook reëel dat deze kosten uit een ander budget bekostigd 
worden. 

 In deze basisinventarislijst zijn geen bedragen opgenomen voor de sportvoer en de kosten 
van de afsluitbare vaste kasten in de materiaalberging. 

 Deze basisinventarislijst geeft slechts een financieel kader. Uiteindelijk is het vakwerkplan 
bewegingsonderwijs en/of de gebruikte methode de inhoudelijke basis om te komen tot een 
juiste inrichting. Dat kan betekenen dat er andere keuzen gemaakt worden dan waarin op 
toestelniveau deze inventarislijst voorziet. Door het eindbedrag als richting te gebruiken 
kunnen ook toekomstige ontwikkelingen op materiaalgebied probleemloos ingepast worden. 


