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1. Lestijd basisscholen
Basisscholen moeten voor groep 3 t/m 8 twee lesuren bewegingsonderwijs per week 
aanbieden volgens de wet (KVLO). Dat gaat om:
90 minuten in het regulier basisonderwijs (2 lessen van 45 minuten) en 135 minuten voor 
speciale scholen voor basisonderwijs (3 lessen van 45 minuten).
Dit wetsvoorstel is aangenomen in februari 2020 (KVLO). Wel krijgen scholen drie jaar de tijd 
om aan deze norm te voldoen.

2. Vakleerkracht gymnastiek
Als vervolg op de uitbreiding van de gymlessen dient elke school weer een vakleerkracht 
gymnastiek in het lerarencorps te hebben. Er zijn alweer enkele scholen met deze faciliteit.
Vanuit de gemeente (onderwijs) dient dit bevordert te worden.   

3. Preventiebeleid sociale veiligheid voor verenigingen
Een preventiebeleid sociale veiligheid is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit 
het ministerie van VWS. Een voorwaarde binnen het preventiebeleid is het aanstellen van 
een vetrouwenscontactpersoon (VCP). In tegenstelling tot de vertrouwenspersoon (VP) heeft 
de VCP een rapportageplicht (geanonimiseerd indien gewenst) richting het bestuur van de 
vereniging. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen als het misgaat. 
Het preventiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het vereniging bestuur.

4. Herinvoeren schoolzwemmen 

In 2019 is de Schepershoekschool door toenemende begrotingsdruk als laatste school in de 
gemeente gestopt met het geven van zwemlessen. 
De sportraad is van mening dat zwemmen een basisvaardigheid is dat elk kind vanuit 
veiligheidsoverwegingen moet beheersen, zeker in een waterrijke gemeente als Stichtse 
Vecht. 
De sportraad is voorts van mening dat zwemles, lees: het behalen van het zwemdiploma A 
evenals het behalen van het verkeersdiploma een wezenlijk onderdeel van het 
lesprogramma in het basisonderwijs moet zijn. Dat is de enige plek waar alle kinderen een 
gelijkwaardige kans krijgen om deze zwemvaardigheid te bereiken. 

De stelling is derhalve:
Schoolzwemmen moet opnieuw worden ingevoerd tijdens de schooluren in het 
basisonderwijs, waarbij de gemeente zowel de zwemfaciliteit als een zwemleraar deels 
dan wel geheel gratis beschikbaar stelt voor het zwemonderricht.  


