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Gym meer dan
alleen maar ‘leuk’
SUSANNE GEUZE
JEROEN SCHMALE
DEN HAAG Al jaren wordt ervoor ge-

pleit en nu lijkt het eindelijk zover:
ook op de basisschool mag de gymles alleen nog worden gegeven
door een vakleerkracht.
VVD-Kamerlid Rudmer Heerema,
die deze week een initiatiefvoorstel
indient om vakdocenten gym verplicht te maken, is zelf gymleraar geweest. ,,Als ik brugklassers lesgaf,
kon ik meteen zien of ze les van een
vakleerkracht hadden gehad. Zij
konden bijvoorbeeld een salto, terwijl kinderen van een groepsleerkracht net een koprol konden.”
Onderzoek van onder meer het Cito toont aan dat leerlingen die twee
keer in de week les krijgen van een
vakdocent, een betere lichamelijke
ontwikkeling hebben. ,,Het verschil
ontstaat al in de kleuterklas”, zegt Jacomine Ravensbergen, voorzitter
van de ALO-opleidingen. ,,Na twee

Sportorganisaties
blij met
wetsvoorstel
vakdocent gym
jaar tijd hebben kinderen zonder
vakdocent al een achterstand van
drie maanden.”
Op bijna de helft van de gewone
basisscholen (46 procent) wordt nog
lesgegeven door een groepsleerkracht zonder vakopleiding. Die
moet sinds 2005 wel beschikken
over een aanvullend sportcertificaat. Een kwart van de scholen in Nederland werkt al volledig met gediplomeerde sportdocenten.
Voor kleine scholen op het platteland zal het lastiger zijn een speciale
gymdocent aan te stellen dan voor
grote scholen in de stad. VVD’er Heerema: ,,We houden daar rekening

mee, er geldt een overgangsfase.”
De PO-Raad, de brancheorganisatie van basisscholen, ziet toch liever
dat de keus bij scholen zelf blijft.
,,Prima als sommige basisscholen
een vakdocent hebben, zeker op
scholen met een sportprofiel”, legt
een woordvoerder uit. ,,Maar de klassen daar zijn meestal groter, want er
is geen geld om meer leerkrachten
aan te nemen. Soms hebben leerlingen juist baat bij kleine klassen.”
Staatssecretaris Sander Dekker
(Onderwijs) onderschrijft het belang
dat kinderen ‘voldoende gymles krijgen van een juf of meester die daarvoor geleerd heeft’.
Hij staat daarom achter het voorstel, maar belangrijker vindt de bewindsman dat alle basisschoolkinderen 2, liefst nog 3 uur gym per
week krijgen. ,,Dat wil ik eerst voor
elkaar krijgen. Daarna is dit een volgende stap.” Omdat een meerderheid in de Tweede Kamer het initiatief van de VVD steunt, moet de minister het toch uitvoeren.

Kinderen die gymles krijgen van een vakdocent ontwikkelen zich lichamelijk beter dan kinderen die gym krijgen van de juf of
meester. FOTO ANP

