
Elke leerkracht wordt wel geconfronteerd

met ongelukken tijdens de les. Soms vallen

de gevolgen mee, soms ook niet. Wat kan

worden gedaan aan veiligheid bij de lessen

bewegingsonderwijs? Op welke vlakken is

het risico te beperken? Deze brochure geeft

hierop antwoord. De KVLO vindt dit een

goed middel om een keer extra stil te staan

bij de verschillende aspecten van veiligheid

bij de lessen bewegingsonderwijs.

JAARLIJKS 7000 BEHANDELINGEN

Bij zevenduizend spoedeisende hulpbehan-

delingen (SEH-behandelingen) als gevolg

van een gymongeval gaat het om een leer-

ling van een basisschool. Tweederde van

deze leerlingen is tussen de 10 en 12 jaar

oud, waarmee deze leeftijdsgroep het

grootste risico loopt op letsel tijdens bewe-

gingsonderwijs. Onder 10- tot en met 12-ja-

rigen vinden per jaar gemiddeld 610 SEH-

behandelingen plaats per 100.000 leerlin-

gen. Onder 6- tot 9-jarigen zijn dat er 240

per 100.000. De meeste letsels in het bewe-

gingsonderwijs op basisscholen ontstaan

door een val (63%) bijvoorbeeld door een

val uit de ringen of van een wandrek. Daar-

naast lopen leerlingen letsel op doordat ze

geraakt worden door een bal. Ieder jaar

worden 370 leerlingen van een basisschool

na een SEH-behandeling opgenomen in het

ziekenhuis.

Ongelukken zijn nooit helemaal te voorkomen maar de groot-

ste risicofactoren kunnen worden aangepakt. Deze kunnen

liggen op het vlak van inhoud/aanbod (sluit de les wat betreft

niveau aan bij het niveau van de leerlingen?), materiaal (is het

veilig/gekeurd?), accommodatie (geen gladde vloer? Geen uit-

stekende objecten (bijvoorbeeld verwarmingen) in de zaal?).

Maar is het ook voor iedereen duidelijk wat te doen als er wel

een ongeval plaatsvindt? Hoe gaat het verder met de verslag-

legging? En wat gebeurt er met die verslaglegging?

BROCHURE

De brochure bevat drie vragenlijsten, elk met een uitgebreide

toelichting. Eén is voor de leerkracht die lessen bewegings-

onderwijs geeft, één voor schooldirecties en één voor boven-

schools management. Elke partij heeft zijn eigen taken en ver-

antwoordelijkheden richting veiligheid bij bewegingsonder-

wijs en kan met behulp van deze lijsten nog eens nakijken of

deze worden ingevuld. Als naar aanleiding van een vraag meer

informatie wenselijk is kan in de toelichting worden gekeken.

In de ideale situatie werken alle partijen samen aan bewe-

gingsonderwijs zonder ongelukken. 

Ook in het voortgezet onderwijs komen ongevallen voor tij-

dens de lessen bewegingsonderwijs. Op dit moment wordt ge-

werkt aan een brochure voor die doelgroep.

Voor meer informatie of het downloaden van de vragenlijsten:

www.veiligheid.nl en dan doorklikken naar

kenniscentrum/basisscholen/bewegingsonderwijs.

Op www.kvlo.nl kun je doorklikken onderwijs/basisonderwijs

en staat een directe link naar de vragenlijsten.
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NOG VEILIGER
BEWEGINGSONDERWIJS 
OP DE BASISSCHOOL
Dit is de naam van de nieuwe brochure die sinds kort op alle basisscholen in Neder-

land ligt. Eerder heeft Stichting Consument en Veiligheid een map Veiligheid op de

basisschool ontwikkeld die naar alle basisscholen is verstuurd. Speciale aandacht

voor bewegingsonderwijs was nodig omdat een groot deel van de ongevallen plaats-

vindt tijdens die lessen. In samenwerking met de KVLO heeft Stichting Consument

en Veiligheid het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze brochure

als bijlage voor de map over veiligheid. Door: Miriam Hoogendijk

EN VERDER

X

Correspondentie: miriam.hoogendijk@kvlo.nl
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