
  

  

Impuls bewegingsonderwijs 
  

Dit is de negende nieuwsbrief van het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en 

innovatie bewegingsonderwijs.  

 

 

  

De subsidie moet uitgegeven zijn voor 1 augustus '23. Als dit niet lukt voor de uitgaven 

van deel B, kan gebruik gemaakt worden van de meldingsplicht om uitstel aan te 

vragen. Via deze pagina kunt u zien hoe: Impuls en innovatie bewegingsonderwijs | 

Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)   

 

De uitgaven die gedaan zijn vanuit de subsidie worden verantwoord door het bestuur. 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs - Artikel4a   

In grote lijnen kan worden aangegeven welke inspanningen zijn verricht om de scholen 

aan de wettelijke verplichting (deel A) te laten voldoen en welke gericht zijn om meer 

bewegen op school, een dynamischer schooldag (deel B), voor elkaar te krijgen.  

 

 

 

  
Er komt een Webinar over het invoeren van een Dynamische Schooldag 

• voor procesbegeleiders van de aanvraag subsidie impuls bewegingsonderwijs 

• Andere belangstellenden zijn ook welkom! 
 

Dinsdag 21 februari 2023 

14.30 – 15.30u. 

 

Een Webinar in 3 bedrijven. 

Nieuw Webinar en vragenuurtje dynamische schooldag  

Verantwoording subsidie  

https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs#:~:text=De%20subsidieregeling%20Impuls%20en%20Innovatie,de%20schooldag%20heen%20te%20stimuleren.
https://www.dus-i.nl/subsidies/impuls-en-innovatie-bewegingsonderwijs#:~:text=De%20subsidieregeling%20Impuls%20en%20Innovatie,de%20schooldag%20heen%20te%20stimuleren.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2022-08-01#Artikel4a


Deel 1: Theoretische achtergrond 

Wim van Gelder neemt u mee in het organiseren en implementeren van een 

dynamische schooldag.  

Deel 2: Interview met directeur dynamische schooldag 

Wim van Gelder gaat in gesprek met Rob Heidenreich, directeur van het Lichtpunt: de 

sportiefste basisschool van 2022. Ze gaan in gesprek, omdat de schooldagen van het 

Lichtpunt dynamisch zijn. 

Deel 3: Mogelijkheid tot vragen stellen 

 

U kunt zich inschrijven via deze link voor de webinar van 21 februari 2023.   

 

 

 
 

Er zijn nog 3 bijeenkomsten gepland voor procesbegeleiders waar leden van het 

ondersteuningsteam aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden, oplossingen te 

delen en netwerken te laten groeien. Als je alsnog wilt komen naar éen van de 

bijeenkomsten, geef je dan HIER op.   

 
31 jan '23 Zaandam 13.00-15.00u.:   

O.l.v. Wim van Gelder en Oscar Scipio  

Loc: Dominee Martin Luther Kingweg 206, 1504 DG Zaandam 

 

7 feb '23  13.00-15.00u.   

O.l.v. Simone de Vries en Oscar Scipio 

Loc: Het Ravelijn 50 8223 BR Lelystad 

 

8 feb '23 KVLO 10.00-12.00u.   

Loc: Zinzendorflaan 9 3703 CE Zeist 

O.l.v. Simone de Vries en Peter Kool 

Bijeenkomsten procesbegeleiders 

https://forms.office.com/e/tL1TGDehyE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K2fAJsBuyEiFnVHM4GL5T9k3I-Zfch1PpY0u57Zt8bJUNjQ1VDZWOFZWVTgxWVJIMFpNSEpPTzhJWiQlQCN0PWcu


 

 

Tot nu toe zijn er 2 bijeenkomsten geweest en bijna alle deelnemers geven aan 

dat ze graag een 2e bijeenkomst willen in de regio. Het ondersteuningsteam 

gaat kijken wanneer die kunnen plaatsvinden. 

 

  

Het ondersteuningsteam hoort regelmatig dat vakleerkrachten betaald worden uit de 

NPO gelden. Dit is géén structurele oplossing, dat lukt alleen als de vakleerkracht uit de 

reguliere lumpsum bekostigd wordt.  

Als procesbegeleider is het handig om te weten hoe dit binnen jouw schoolbestuur is 

geregeld. Je kunt dan met directie of bestuur bespreken hoe je samen tot een 

structurele oplossing kunt komen. 

 

 

De handboeken huisvesting bewegingsonderwijs voor het speellokaal én de gymzaal 

zijn opgenomen op de site van Sportinfrastructuur: hierover is breed gecommuniceerd.  

Op dit moment is Sportinfrastructuur helaas niet meer voor iedereen gratis 

toegankelijk. 

De handboeken zijn gratis te downloaden via de KVLO website: 

 

KVLO handboek bewegingsonderwijs 

 

 

In deze rubriek delen wij een tip en/of good practice uit het werkveld.  

Voorbeeld Zaanstreek 

 

De procesbegeleider liep tegen meerdere problemen aan rondom verplaatsing en 

toewijzing gymzalen. Het onderwijs is samen met de gemeente tot enkele oplossingen 

gekomen.  

Tip uit het werkveld 

Handboeken onderwijshuisvesting weer beschikbaar op de KVLO site 

Deel A geregeld? In 2024 ook nog? 

https://www.kvlo.nl/wat-we-doen/hulp-advies/thema.aspx?item=huisvesting-handboeken-bewegingsonderwijs


 

Wat hieraan ten grondslag ligt is dat de gemeente en de besturen met elkaar in 

gesprek zijn gegaan.  

 

Voorbeeld gevaarlijke looproute: 

De gemeente heeft geadviseerd om goed in kaart te brengen wat de wensen van de 

school zijn met betrekking tot verbetering van de looproute. De procesbegeleider heeft 

samen met de school knelpunten (foto’s) aangegeven en oplossingen aangedragen. De 

gemeente pakt dit nu op door bijvoorbeeld een zebrapad aan te leggen.  

 

Voorbeeld looptijd VSO onderwijs: 

De VSO school staat naast de gymaccommodatie, maar moet toch naar een verderop 

gelegen locatie, omdat het VO gebruik maakt van deze zaal. In samenspraak met de 

gemeente wordt er nu voorrang verleend aan de VSO school en moeten leerlingen van 

het VO (die toch al fietsend verplaatsen) naar een verderop gelegen 

gymaccommodatie. 

Deze “voorrang” kan opgenomen worden in de volgorde van roostering: zie ook de 

voorgestelde roostervolgorde binnen de tegel Accommodaties voor 

bewegingsonderwijs 

 

Voorstellen tot aanpassing lokale verordening onderwijshuisvesting: 

In de verordening worden momenteel voorstellen gemaakt om meer vierkante meters 

beschikbaar te stellen voor schoolpleinen. Daarnaast wordt voorgesteld om het recht 

op busvervoer eerder toe te passen door de maximale loopafstand van 1000 meter te 

verkleinen naar 750 meter.  

 

Integrale aanpak Zaanstreek 

De wethouders en beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting, gezondheid en sport zijn 

regelmatig met elkaar in overleg, waardoor er een integrale aanpak is rondom 

bewegen. Hierdoor wordt beleid afgestemd en kunnen financiën effectiever worden 

ingezet.  

 

Wat kun je hiervan meenemen als procesbegeleider?  

https://impulsbewegingsonderwijs.nl/link-4-benodigde-informatie-om-tot-passende-gymzaalroostering-te-komen/


 

Zorg dat de gemeente en onderwijs in gesprek met elkaar komen. Onderbouw je 

knelpunten, wensen en oplossingen, waardoor je samen tot ontwikkelingen kunt 

komen binnen je gemeente. 

 

  

  

Als je andere mensen in je netwerk hebt waarvoor deze nieuwsbrief van het 

ondersteuningsteam handig is, deel dan deze link:  

Inschrijving nieuwsbrief en lezen eerdere nieuwsbrieven  

https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuwsbrieven-ots/ 

  
  

 

Deze nieuwsbrief  

https://impulsbewegingsonderwijs.nl/nieuwsbrieven-ots/

