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Inleiding 

De afgelopen jaren is er veel aandacht vanuit beleid en 

politiek voor de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het 

primair onderwijs. Er zijn namelijk toenemende zorgen 

over het tekort aan beweging en de afnemende motorische 

vaardigheden van kinderen.1,2 Verondersteld wordt dat de 

inzet van vakleerkrachten kan bijdragen aan kwalitatief 

goede lessen bewegingsonderwijs en aan het 

implementeren van meer bewegen op school. Daarom 

heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) middelen beschikbaar gesteld aan scholen om 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs aan te stellen. 

 

Ondanks de stijging van het aantal vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs wordt bewegingsonderwijs op veel 

scholen nog steeds gegegeven door groepsleerkrachten 

met een bevoegdheid.3 Het verschil tussen de 

vakleerkracht en de groepsleerkracht voor de lessen 

bewegingsonderwijs blijft een veelbesproken onderwerp. 

 

Uit onderzoek blijkt dat vakleerkrachten voor 

bewegingsonderwijs de voorkeur hebben boven 

groepsleerkrachten met een bevoegdheid.4 

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen namelijk een 

positieve bijdrage leveren aan hoeveel kinderen bewegen5 

en aan het verbeteren van hun motorische vaardigheden.6  

 

De redenen dat niet op alle scholen een vakleerkracht is 

aangesteld voor bewegingsonderwijs zijn deels 

organisatorisch of financieel van aard. Sommige scholen 

geven weinig prioriteit aan bewegingsonderwijs of zijn van 

mening dat de groepsdocent ook kwalitatief goede lessen 

bewegingsonderwijs kan geven.7 Maar hoe denken 

schoolleiders, ouders en kinderen over het verschil tussen 

vakleerkrachten en groepsleerkrachten? 

 

In dit factsheet wordt vanuit het perspectief van zowel 

schoolleiders als ouders en kinderen naar de tevredenheid 

met de leerkracht bewegingsonderwijs gekeken. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs en de groepsleerkracht met een 

bevoegdheid bewegingsonderwijs.  

 

Kwaliteit bewegingsonderwijs 

Uit onderzoek blijkt dat schoolleiders de kwaliteit van het 

bewegingsonderwijs gemiddeld hoger (rapportcijfer 7.9) 

beoordelen als het door een vakleerkracht wordt gegeven  

dan wanneer een groepsleerkracht dit geeft (rapportcijfer 

7.0).3  

 

Gemiddeld worden vakleerkrachten door schoolleiders 

beoordeeld met een 5.8 (op een schaal van 1-7) en 

groepsleerkrachten met een 3.7.3 Bijna een kwart van de 

groepsleerkrachten wordt met een onvoldoende (1-2) 

beoordeeld (23%), ten opzichte van (slechts) 3 procent 

van de vakleerkrachten.3  
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Sportonderzoek voor beleid en samenleving  

 

Tevredenheid over aantal lessen bewegingsonderwijs 

Op scholen waar alleen vakleerkrachten of een combinatie 

van vak- en groepsleerkrachten het bewegingsonderwijs 

verzorgen, beoordelen schoolleiders het aantal lessen 

bewegingsonderwijs per week vaker als goed 

(respectievelijk 64% en 57%) dan op scholen waar alleen 

groepsleerkrachten het bewegingsonderwijs verzorgen 

(43%, figuur 1).3 Ditzelfde geldt voor de tevredenheid over 

de lestijd voor bewegingsonderwijs (figuur 2).3  

 

Tevredenheid met aandacht leerkracht 

bewegingsonderwijs voor geluk en gezondheid 

Kinderen beoordelen de aandacht die de leerkracht 

bewegingsonderwijs heeft voor hun geluk en gezondheid 

gemiddeld met een 7.9 (tabel 1).8 Er is geen verschil in 

beoordeling tussen kinderen die les krijgen van een 

vakleerkracht, een groepsleerkracht of een combinatie 

daarvan.  

 

 

 

Hetzelfde geldt voor ouders. Zij beoordelen de aandacht 

die de leerkracht bewegingsonderwijs heeft voor het geluk 

en de gezondheid van hun kind gemiddeld met een 7.9.8 

Ook bij ouders zijn geen verschillen zichtbaar in de 

beoordeling naar verschillende soorten leerkrachten. 

 

Bieden van ondersteuning  

Door de stijgende inzet van vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs is er beduidend meer aandacht 

gekomen voor hulp voor kinderen met een motorische 

achterstand. Ruim twee op de vijf scholen (44%) bieden 

extra ondersteuning aan deze kinderen.3 Dit is een ruime 

verdubbeling ten opzichte van 2016/2017 (20%).3 

 

Vakleerkrachten zijn volgens schoolleiders beter in staat 

dan groepsleerkrachten om leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte tijdens het bewegingsonderwijs 

passende ondersteuning te bieden (figuur 3).3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Mate waarin groepsleerkrachten (n=722) en vakleerkrachten (n=643) volgens schoolleiders beschikken over 
voldoende kennis/ervaring om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op school te ondersteunen, op een schaal van  
1 (onvoldoende) tot 7 (voldoende) (in procenten) 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sportonderzoek voor beleid en samenleving  

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting, gericht op de bevordering en uitvoering van sportonderzoek voor beleid en samenleving.  

Conclusie 

Zowel ouders als kinderen zijn tevreden over de aandacht 

die de groeps- en vakleerkracht bewegingsonderwijs heeft 

voor het geluk en de gezondheid van de kinderen. Het lijkt 

hiervoor niet uit te maken of een vakleerkracht of een 

groepsleerkracht het bewegingsonderwijs verzorgt. Hoe 

ouders en kinderen andere aspecten van het 

bewegingsonderwijs beoordelen, zoals de kwaliteit van de 

lessen, is niet duidelijk.  

 

Schoolleiders lijken op een aantal aspecten wel een 

voorkeur te hebben voor vakleerkrachten voor 

bewegingsonderwijs. Voornamelijk op het gebied van de 

kwaliteit, het aantal lessen, de duur van de lessen en het 

ondersteunen van leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte hebben vakleerkrachten volgens 

schoolleiders de voorkeur boven groepsleerkrachten. 

 

Methodische verantwoording 

De data in dit factsheet zijn gebaseerd op gegevens uit de 

2-meting bewegingsonderwijs (2021)3 en de aanvullende 

module Bewegen en Ongevallen van de Leefstijlmonitor.8 

Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgezet onder 

Nederlanders van alle leeftijden. Voor kinderen onder de 

12 jaar geven ouders antwoord op de vragen. 
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