
Op de website scholenopdekaart.nl geven scholen inzicht in hun eigen 

organisatie. Het leerlingenaantal, de schooltijden, het inspectierapport: 

dat en nog veel meer informatie staat overzichtelijk gerubriceerd. 

Ouders kunnen hier scholen met elkaar vergelijken en zo een bewuste 

keuze maken. Scholen moeten hier zeker ook informatie plaatsen over 

hun lessen bewegingsonderwijs, bepleit dr. Jo Lucassen van het Mulier 

Instituut. Al was het alleen al omdat ouders grote waarde hechten aan 

de gymlessen.

VOOR OUDERS KOMT GYM DIRECT NA REKENEN EN TAAL

Laat op scholenopdekaart.nl
zien wat je doet aan 
bewegingsonderwijs
TEKST MARIJKE NIJBOER
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Basisschool De Buut in Zoetermeer pro-
fileert zich op scholenopdekaart.nl met 
drie aandachtspunten: veilig, kwaliteit 
en gezond. ‘Wij hebben het certificaat 
Gezonde school, dus daar profileren we 
ons ook mee,’ vertelt directeur Ronald 
van Vliet. De scholen van zijn bestuur, 
Unicoz, hebben een paar maanden 
geleden allemaal hun eigen informatie 
op scholenopdekaart.nl ingevuld. Bij De 
Buut levert dat ook op het terrein van 
sport en bewegen een redelijk compleet 
plaatje op. We zien dat alle groepen 
wekelijks 1,5 uur bewegingsonderwijs 
krijgen en dat de school een vakleer-
kracht spel en beweging/bewegings-
onderwijs heeft. ‘We weten dat veel 
kinderen tegenwoordig minder buiten-
spelen en last hebben van overgewicht,’ 
zegt Natasja Niemeijer, kwaliteitsme-
dewerker van Unicoz. ‘Dat lijkt me een 
extra reden om duidelijk aan te geven 
wat je als school aan bewegen doet.’
Heel verstandig, vindt Floor de Jong 
van Schoolinfo, de ontwikkelaar van 
scholenopdekaart.nl. ‘Zo zien ouders 
in een oogwenk hoeveel tijd je besteedt 
aan bewegingsonderwijs en of je een 
vakleerkracht hebt. En een school die 
extra inzet op beweging, kan dat hier 
laten zien.’

‘Ouders beseffen het belang’
Erik Lenselink, manager sportontwikke-
ling bij NOC*NSF, vindt het heel belang-
rijk dat scholen goed en voldoende 
bewegingsonderwijs geven. ‘De fysieke 
en cognitieve ontwikkeling zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden,’ zegt 
hij, ‘en de gymles draagt ook bij aan 

Over Scholenopdekaart.nl

Scholenopdekaart.nl (een product 
van het project Vensters PO) is een 
project waarbij cijfermatige informa-
tie over scholen voor primair onder-
wijs wordt verzameld in één systeem. 
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld 
onderwijsopbrengsten, leerlingenpo-
pulatie, financiën en personeel. Het 
initiatief komt vanuit het onderwijs-
veld: de schoolbesturen, verenigd 
in de PO-Raad, hadden behoefte 
aan een set van uniforme, vergelijk-
bare kwaliteitsmeters. Het doel van 
scholenopdekaart.nl is om samen met 
schoolbesturen en scholen te komen 
tot een instrument waarmee scholen 
de eigen organisatie professioneler 
kunnen besturen en opbrengstgerich-
ter kunnen werken, waarmee ze aan 
belanghebbenden verantwoording 
kunnen afleggen, en informatie voor 
ouders beschikbaar kunnen stellen, 
onder andere met het oog op school-
keuze. Rinda den Besten, voorzitter 
van de PO-Raad: ‘Sport en gezond-

heid staan hoog op de agenda 

van elke ouder. Daarom is het 

belangrijk dat je als school laat 

zien wat je doet met dit thema, 

bijvoorbeeld hoeveel bewegings-

onderwijs je aanbiedt aan de 

leerlingen.’

scholen op de kaart
primair onderwijs
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de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Bewegingsonderwijs helpt kinderen om 
gezond op te groeien en hun talenten 
te ontwikkelen. Je leert om je goed te 
bewegen, samen te werken en om te 
gaan met winst en verlies.’
Dr. Jo Lucassen is senior onderzoeker 
bij het Mulier Instituut, dat kennisont-
wikkeling en beleid met betrekking tot 
sport bevordert. Lucassen, tevens ken-
nismanager bij KVLO, de vereniging van 
vakleerkrachten lichamelijke opvoe-
ding, denkt dat het vermelden van alle 
activiteiten rond sport en bewegen op 
scholenopdekaart.nl ook scholen veel 
kan opleveren. ‘Het Mulier Instituut 
heeft een paar jaar geleden onder-
zocht in hoeverre ouders tevreden zijn 
met de manier waarop het vak bewe-
gingsonderwijs wordt gegeven. Wat 
bleek: nogal wat ouders willen beter 
gymonderwijs voor hun kind. En vorig 
jaar bleek bij een bevolkingspeiling 
dat bewegingsonderwijs na rekenen, 

taal en sociale vaardigheden scoort als 
vierde belangrijkste vak. Steeds meer 
ouders beseffen dat bewegingsonder-
wijs belangrijk is voor de gezondheid 
en de ontwikkeling van kinderen.’
Naast het aantal uren bewegingsonder-
wijs is ook de kwaliteit van de instructie 
belangrijk, zegt Lucassen. ‘De afgelo-
pen jaren hebben we in beeld gekregen 
dat de kwaliteit van het onderwijs een 
duidelijke samenhang vertoont met het 
niveau van scholing van de docent. Dat 
geldt ook voor het bewegingsonderwijs. 
Als dit wordt verzorgd door hbo’ers 
met een ALO-diploma of mensen die 
de post-initiële leergang vakbekwaam-
heid bewegingsonderwijs via de Pabo 
hebben gedaan, is de kwaliteit beter. 
Het is dus goed om aan te geven hoe-
veel van zulke mensen er op je school 
rondlopen.’

Leerlijnen afstemmen
Daarnaast, zegt Lucassen, kun je extra 
activiteiten vermelden op scholenop-
dekaart.nl. ‘Bijvoorbeeld dat je een 
schoolsportaanbod hebt of leerlijnen 
ontwikkelt en die afstemt met andere 
instanties buiten de school die zich met 
het bewegen van kinderen bezighou-
den.’ Unicoz heeft zo’n extra activiteit: 
een kenniskring bewegingsonderwijs, 
die samen met de ambulante leer-
krachten een doorgaande leerlijn 
voor het bewegingsonderwijs ontwik-
kelt. Dat moet meer lijn in de lessen 
brengen én ervoor zorgen dat deze 
vakkrachten een nauwere band met de 
scholen krijgen. De kenniskring moni-
tort ook de beschikbaarheid, inrichting Basisschool De Buut in Zoetermeer
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en schoonmaak van de gymlokalen en 
overlegt hierover met de gemeente.
Lenselink van NOC*NSF is ook voor een 
integrale benadering. ‘Het gaat om het 
totale kind,’ zegt hij, ‘niet sec om de 
gymles. Het is niet zo dat je een stuk 
van de ontwikkeling uitbesteedt aan de 
gymleraar. Deze neemt een onderdeel 
voor z’n rekening, maar de groeps-
leerkracht moet de ontwikkeling in z’n 
totaliteit bekijken.’

‘Zoveel mogelijk 
vakleerkrachten’
Obs De Schakel in Hoogezand, zo zien 
we op scholenopdekaart.nl, investeert 
flink in bewegingsonderwijs. Tot en met 
groep 5 krijgen leerlingen hier maar 
liefst 135 minuten gymles per week. 
Ook deze school heeft een vakleer-
kracht in huis. ‘Wij vinden het belang-
rijk dat onze kinderen veel beweging 
krijgen, want de gezinnen hebben geen 
geld voor sportverenigingen,’ vertelt 
directeur Jannie Roggema. ‘Vanaf groep 
5 zetten we twee keer per week een 
vakleerkracht in. Dat zou ik liefst in 
alle groepen doen, zodat we een goede 
doorgaande lijn kunnen opzetten, maar 

dat is financieel niet haalbaar. De ande-
re groepen werken met de eigen leer-
kracht en studenten van de opleiding 
tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
Ouders geven aan dat ze hier heel blij 
mee zijn.’
Toch staat ‘sport en bewegen’ niet in 
het profiel van de school. Roggema: 
‘Daar kan je helaas maar vijf onder-
werpen noteren. Gezien onze popu-
latie profileren wij ons met techniek 
en wetenschap, cultuuronderwijs, 
ouderbetrokkenheid, leren met tablets 
en de bibliotheek op school. Ouders 
willen vooral dat hun kind een goede 
score haalt op de Cito Eindtoets. Maar 
eigenlijk zou bewegen daar ook bij 
moeten staan.’ ‘Haar’ ouders kijken niet 
of nauwelijks op scholenopdekaart.nl, 
zegt de directeur.
Toch is het goed dat ook scholen als De 
Schakel scholenopdekaart.nl invullen, 
zegt Lucassen. ‘Scholen kunnen deze 
website zelf gebruiken voor benchmar-
king. Het kan heel nuttig zijn om te 
kijken hoe jij het op bepaalde pun-
ten doet, in vergelijking met andere 
scholen.’ Bovendien ontstaat er zo 
een landelijk beeld van het vakonder-
wijs. Lucassen: ‘Dan zien we welke 
zaken nog niet goed ontwikkeld zijn, 
en weten we welke stimulansen we 
moeten geven aan de opleiding van 
leerkrachten of het schoolbeleid op 
dit gebied. Als je een goed landelijk 
beeld hebt, kunnen organisaties als 
de PO-Raad plannen en activiteiten op 
maat maken.’ n

’OUDERS WILLEN VOORAL 

DAT HUN KIND EEN GOEDE 

SCORE HAALT OP DE CITO 

EINDTOETS. MAAR EIGENLIJK 

ZOU BEWEGEN DAAR OOK BIJ 

MOETEN STAAN’
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