
 
 
Schriftelijke vragen en antwoorden begroting OC&W 2020 
 
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de regering. Er zijn onder deze vragen ook een aantal die gaan over 
(vooral)  bewegingsonderwijs en gelijkheid in de sport. Het informatiecentrum van 
Kenniscentrum Sport heeft deze overzichtelijk bij elkaar gezet. 
 
De vragen gaan over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300- VIII, nr. 2). De daarop 
door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.  
 

De totale lijst met vragen is te vinden 
op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/documenten/kamerstukken/2019/10/25/beantwoording-vragenlijst-bij-
ocw-begroting-35300-viii-24-oktober 
 
35300-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 nr.  
 
Vraag 94 
Kunt u inzicht geven in het aantal uur dat in het basisonderwijs besteed wordt aan 
lessen gericht op gezonde leefstijl, zowel inclusief als exclusief gymlessen? Om welke 
lessen gaat dit en welke lessen zijn scholen verplicht te geven?  
De urenbesteding van scholen wordt niet centraal geregistreerd. Vanuit het programma 
‘Gezonde School’ wordt structureel aandacht besteed aan gezondheid op scholen aan de 
hand van de leefstijlpijlers van het programma. Er zijn op dit moment 1231 basisscholen en 
347 vo-scholen met een vignet Gezonde School (stand september 2019). Hiernaast dienen 
alle po-scholen te voldoen aan de kerndoelen, waaronder kerndoel 34, dat leerlingen leren 
zorg te 35 27 dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen.  
Bij vraag 118 wordt antwoord gegeven op de vraag hoeveel uren bewegingsonderwijs er 
worden gegeven.  
 
Vraag 107 
Wat gebeurt er met de middelen voor brede scholen?  
De ‘Impuls Brede Scholen’ is sinds 2012 onderdeel van de ‘Brede Impuls 
Combinatiefuncties’. Hierbinnen stellen VWS en OCW jaarlijks € 58 miljoen aan gemeenten 
beschikbaar om onderwijs, sport en cultuur meer in samenhang aan te bieden. Met deze 
middelen stellen gemeenten combinatiefunctionarissen aan: deze mensen zijn in meerdere 
werkvelden of sectoren aan de slag, bijvoorbeeld op een school en bij een sportvereniging. 
Per 1 september 2017 zijn 2.911 formatieplaatsen gerealiseerd: het gaat in totaal om 5.059 
mensen. 
 
Vraag 110 
Hoeveel extra gymdocenten zijn aangenomen van het geld bestemd voor 
werkdrukverlichting?  
Het aantal (extra) vakleerkrachten dat is aangesteld met de werkdrukmiddelen wordt niet 
centraal geregistreerd. Wel is in juni 2019 een peiling uitgevoerd onder schoolbestuurders in 
opdracht van de PO-Raad. Hieruit blijkt dat 49 procent van de scholen de werkdrukmiddelen 
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(deels) gebruikt om een vakleerkracht aan te stellen. Het is niet bekend welk aandeel 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs hier in hebben.  
 
Vraag 111 
Hoeveel scholen geven inmiddels drie uur gym? Hoeveel door een ALO4 - opgeleide 
docent?  
Uit het rapport Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1- meting (Mulier 
Instituut, 2017) is gebleken dat voor de groepen 1–2 in totaal 23% ALO opgeleide leerkracht 
is. Voor de groepen 3–8 is dat 59% in het basisonderwijs. Voor het geven van 
bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs is een ALO-opleiding een vereiste. Voor het 
aantal uren dat scholen bewegingsonderwijs geven, zie vraag 118,  
 
Vraag 112 
Wat kost het om op alle basisscholen drie uur gymles te geven?  
Er is bij benadering € 180 miljoen nodig om het mogelijk maken dat alle scholen drie lesuren 
bewegingsonderwijs geven, blijkt uit de berekeningen uit het onderzoek Bewegingsonderwijs 
en vakleerkrachten (Regioplan 2017. Dit betreft zowel structureel (extra vakleerkrachten en 
gymlokalen) als incidenteel kosten (opleidingskosten, omscholing en wervingskosten). 
 
Vraag 118  
Kunt u een overzicht sturen van het aantal scholen dat een uur, twee uur of drie uur 
gymonderwijs geeft, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs?  
Het aantal gegeven uren bewegingsonderwijs wordt niet centraal geregistreerd bij OCW of 
DUO. Wel is er in 2017 een peiling uitgevoerd door het Mulier Instituut. Uit het rapport 
Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting blijkt het volgende:  
 

 
Eén lesuur  Twee lesuren Drie of meer lesuren 

Primair onderwijs 
   

Groepen 1-2 17% 40% 43% 

Groepen 3-8 23% 74% 4% 

 

Uit het rapport «Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs november 2018: 
1-meting» eveneens van het Mulier Instituut blijkt dat meer dan de helft van het voortgezet 
onderwijs (vmbo, havo, vwo) twee of drie tot vijf lesuren per week geeft. 
 
Vraag 119  
Hoeveel onbevoegde leerkrachten geven gymlessen op de basisscholen?  
Uit de peiling uitgevoerd door Regioplan blijkt dat gemiddeld wordt 79% van de lessen 
bewegingsonderwijs in 2018 bevoegd gegeven (Monitor Bestuursakkoord PO).  
 
Vraag 120 
Hoeveel basisscholen maken gebruik van ALO-opgeleide leerkrachten voor 
gymlessen?  
Zie het antwoord bij vraag 111.  
 
Vraag 121 
Hoeveel basisscholen en middelbare scholen bieden natte gymlessen 
(zwemonderwijs) aan?  



Scholen zijn vrij in hun keuze om schoolzwemmen aan te bieden en die keuzes worden niet 
landelijk geregistreerd. Uit de peiling van het Mulier Instituut Bewegingsonderwijs en sport in 
het primair onderwijs 2017: 1-meting (2017) blijkt dat 32 procent van de basisscholen een 
vorm van schoolzwemmen aanbiedt. Bij 43 procent richt zich dit op het behalen van een 
zwemdiploma, bij 36 procent is het een natte gymles en bij 20 procent op beide. Over de 
middelbare scholen zijn geen gegevens beschikbaar. 
 
Vraag 122 
Hoeveel en welke basis- en middelbare scholen in Nederland laten hun kinderen 
dagelijks sporten en bewegen?  
Op ruim de helft van de basisscholen worden wekelijks of dagelijks beweegmomenten 
tussen/in de lessen aangeboden (58%). Zo blijkt uit Bewegingsonderwijs en sport in het 
primair onderwijs 2017: 1-meting (Mulier Instituut) dat scholen sportactiviteiten tijdens de 
pauze organiseren, of dans en expressie aanbieden. Uit de 1-meting Lichamelijke opvoeding 
en sport in het voortgezet onderwijs door het Mulier Instituut (november 2018) blijkt dat 85% 
van de vo-scholieren aangeeft elke dag naar school te fietsen en 78% wekelijks te sporten. 
Ook blijkt dat op bijna de helft van de vo-scholen een buurtsportcoach actief is.  
 
Vraag 129 
Wat is het totale bedrag binnen de specifieke uitkering voor bewegingsonderwijs? Kan 
hiermee op elke school in het funderend onderwijs twee uur per klas per week 
bewegingsonderwijs gegeven worden?  
Voor het primair en voortgezet onderwijs is er geen specifieke uitkering voor 
bewegingsonderwijs, maar worden de lessen betaald uit de lumpsum. Daarnaast kunnen 
scholen wel de werkdrukmiddelen voor een vakleerkracht inzetten, gebruik maken van de 
buurtsportcoachregeling en is er een subsidie voor de leergang bewegingsonderwijs.  
 
Vraag 130  
Waaraan wordt het geld voor bewegingsonderwijs uitgegeven?  
De subsidie voor de leergang bewegingsonderwijs wordt alleen ingezet voor 
groepsleerkrachten die hun bevoegdheid voor bewegingsonderwijs willen verkrijgen.  
 
Vraag 131 
Worden er in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties nieuwe 
sectorakkoorden opgesteld, na afloop van het Bestuursakkoord PO en het 
Sectorakkoord VO in 2020? Zo ja, is dit proces van opstellen van sectorakkoorden al 
opgestart? Zo nee, wat gebeurt er met de middelen die nu in de sectorakkoorden 
staan vermeld? Blijven deze middelen structureel beschikbaar voor het onderwijs of 
kan het gebeuren dat als de eindevaluatie in 2020 negatief uitvalt deze middelen niet 
meer beschikbaar komen voor het onderwijs?  
Het bestuursakkoord PO loopt einde schooljaar 2019-2020 af. Het sectorakkoord vo verloopt 
eind 2020. De komende tijd zal dan ook worden gebruikt om met alle betrokkenen toe te 
werken naar een grondige eindevaluatie. De eindevaluatie 40 47 43 bepaalt het vervolg van 
de sectorakkoorden. Op basis van de eindevaluatie wordt een besluit genomen over de inzet 
van de middelen die gekoppeld zijn aan de sectorakkoorden. Deze middelen staan 
structureel op de begroting van OCW. Mocht uit de eindevaluatie blijken dat het wenselijk is 
om nieuwe sectorakkoorden op te stellen dan zullen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties worden betrokken. Op dit moment wordt er nog niet toe gewerkt 
naar het opstellen van nieuwe sectorakkoorden.  
 
Vraag 290 
Wat is het beleid met betrekking tot gelijkheid in de sport?  
De minister van OCW ondersteunt de activiteiten van de alliantie Gelijk Spelen 4.0. Die 
activiteiten richten zich op gelijke behandeling en sociale acceptatie van LHBTI-personen in 



de sport. Meer informatie over het beleid met betrekking tot gelijkheid in de sport in den 
brede vindt u in de VWS-begroting en het onderdeel Nationaal Sportakkoord met daarin de 
deelakkoorden ‘Inclusief sporten en bewegen’ en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’.  
 


