Bestuursakkoord Primair Onderwijs

door Geert Luiten

Vlak voor de zomervakantie heeft Staatssecretaris Sander Dekker met de PO-Raad
overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ambities voor het primair onderwijs in de komende
jaren en hoe deze te realiseren. Deze ambities zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord PO.
Doelstelling is een forse kwaliteitsimpuls in het primair onderwijs “we willen dat alle scholen zich
ontwikkelen tot ambitieuze en lerende organisaties waarin teams van goed opgeleide leraren en
schoolleiders het onderwijs steeds beter maken. Het kabinet en de sector streven naar uitdagend en
eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind, van hoogvlieger tot
laatbloeier”.
Dit is een prachtige ambitie en het LVO staat hier uiteraard volledig achter.
Meer en betere gymlessen
Een van de onderdelen van het Bestuursakkoord is meer en betere gymlessen. Leerlingen hebben
baat bij betere gymlessen en zouden ook buitenschools vaker moeten sporten. Dit helpt hen om een
gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Het is de bedoeling dat de scholen vanaf
2017 minimaal twee en waar mogelijk drie lesuren bewegingsonderwijs geven. Schoolbesturen,
gemeenten en sportverenigingen pakken dit op regionaal niveau samen aan. Daarnaast worden alle
lesuren bewegingsonderwijs vanaf 2017 door een bevoegde leerkracht of een vakleerkracht gym
gegeven.
Inderdaad een prachtige ambitie omdat steeds duidelijker wordt dat een gezondere en actievere
leefstijl absoluut noodzakelijk is om maatschappelijke problematiek samengaand met steeds meer
verdikking tegen te gaan.
Kanttekening
Bij dit onderdeel van het Bestuursakkoord willen we echter toch een kleine kanttekening plaatsen. De
voorgenomen verdubbeling op termijn van het bewegingsonderwijs voor de groepen 6 t/m 12 jarigen,
betekent in principe dat hiervoor de nodige extra capaciteit voor bewegingsonderwijs moet worden
gerealiseerd, omdat inschattend geen enkele gemeente de uiteindelijke verdubbeling van de huidige
norm van 1,5 klokuur per groep leerlingen, in de nu beschikbare capaciteit kan huisvesten.
Omdat de gemeenten verantwoordelijk blijven voor het aanbieden van voldoende capaciteit voor
bewegingsonderwijs, kan/zal het Onderwijsakkoord -waarin de gemeenten geen partij zijn geweestuiteindelijk wel de nodige financiële consequenties hebben.
Jammer dat gemeenten als rechtstreeks belanghebbende partij bij specifiek de capaciteit voor het
bewegingsonderwijs en meer algemeen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op lokaal niveau, niet
samen met OCW en de PO-Raad aan tafel hebben gezeten om samen het Bestuursakkoord vast te
stellen. Bij komende gelegenheden zitten wij er graag vanaf het begin bij en willen samen de
verantwoordelijk oppakken voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
De soep hoeft overigens ook weer niet zo heet te worden gegeten als opgediend: in Leusden zijn we
al in overleg met het onderwijsveld om te kijken in hoeverre we de uitbreiding van het gymonderwijs
op een andere manier kunnen invullen door een breder aanbod te bieden. Hierbij wordt o.a. gedacht
aan het aanbieden van mogelijkheden in of vouchers voor particuliere sportscholen, gebruik
zwembad en sportvelden etc.
Kortom, met de nodige creativiteit op lokaal niveau moeten we samen met het onderwijsveld een heel
eind kunnen komen.
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