
2+1+2 model
Bewegen in en om de school, met 2+1+2 geef je dit vorm!



Even voorstellen

Oscar Scipio, KVLO 
Adviseur bewegingsonderwijs PO 



Doel
Kansen bespreken die het 2+1+2 model 

geeft voor huisvesting en inrichting 
onderwijs gebouwen 

 
Motiveren om te gaan denken vanuit 

bewegen



Wat is 2+1+2?



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs



Meer bewegen tijdens schooltijd
+1



+2 
Twee beweeguren na schooltijd



Beweeg richtlijn 
5 uur bewegen



Kansen

Welke kansen zijn er op het 
gebied van huisvesting?



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Wettelijke verplichting 

2 lesuren van in totaal 90 minuten 
bewegingsonderwijs (vanaf schooljaar 23/24) 

Tekort: 35-45% v/d gemeentes verwacht 

knelpunten. (schatting +/-200-400 accommodaties?) 
Verzoek vanuit KVLO/Mulier aan OCW om dit in kaart te brengen  

Huisvesting in het bewegingsonderwijs (Mulier factsheet 2022/11) 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Oplossing 1: nieuwbouw, De basis is én blijft  ‘een gymzaal’



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Belangrijkste voorwaarde 
gymaccommodatie: 

Nastreven kerndoelen 57 en 58 van 
bewegingsonderwijs 

57: Aanbod op 12 leerlijnen SLO



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Leerlijnen: 

Balanceren 
Klimmen 
Over de kop gaan 
Zwaaien 
Springen 
Hardlopen 

Mikken 
Jongleren 
Doelspelen 
Tikspelen 
Bewegen op muziek 
Stoeispelen 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Voorwaarden zaal: 

Netto vloer-oppervlakte minimaal 308m2 
(Advies sportinfrastructuur/KVLO)  
Minimale hoogte 5m 

Huidige modelverordening: 252m2 

Advies: Hou rekening met de reisafstand 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Zijn er ook andere (tijdelijke) oplossingen? 

Sporthal 
Sportveld 
Buitenruimte 
Schoolplein 
Speelzaal 

Hier liggen kansen voor huisvesting! 

Kijk	op	www.impulsbewegingsonderwijs.nl	
voor	een	vergelijking	van	accommodaties	
t.o.v.	de	leerlijnen

http://www.impulsbewegingsonderwijs.nl/


Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Advies Schoolplein: Alle leerlijnen mogelijk maken 

De Leertuin (Amsterdam) Oudenbosch 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Uitdagingen Schoolplein: 

Welke oplossingen zijn er voor slecht weer? 
Hoe hou je het aanbod aantrekkelijk? 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs
Advies speelzaal: 
Vergroot bij de aanbouw de speelzaal naar: 
180-200m2 met een hoogte van 4,5m.  

Voordelen: 
- Inzetbaar tot groep 4-5 
- Minder reistijd/lestijd verlies 
- Minder druk op huidige gymaccommodaties 
- Goedkoper dan een nieuwe gymzaal 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Advies speelzaal:

Voorbeeld Lelystad 



Basis 2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Kansen basis 2 voor huisvesting: 

Gemeentes hebben wettelijke verplichting te 
voldoen aan WPO artikel 126 

- Meer gymzalen 
- Bewegingsonderwijs in de buitenruimte (daar 

waar afstand het probleem is)



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Dynamische schooldag:  

Kinderen in Nederland zitten gemiddeld 7-8 uur per dag 
waarvan al zeker 4,5-5 uur op school.  

Hoe kunnen we aan de voorkant (accommodatie en 
schoolplein) al beter nadenken over meer bewegen 
tijdens de schooldag? 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Dynamische schooldag: waar liggen kansen?  

Bron: Wim van Gelder, platform dynamische schooldag 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Advies Schoolplein:  
Inzet dynamische schooldag 
Bewegend leren op het schoolplein 
Uitdaging en aanbod op verschillende niveaus  

Hoe brengen we kinderen meer in beweging? 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Advies schoolgebouw:  
Bewegend leren in school 
Beweegpleinen in school 

Hoe zorg je voor meer beweging tijdens de schooldag? 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Advies schoolgebouw:  
Voorbeeld Denemarken 

Frederiksbjerg School 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Advies klaslokaal:  
Bewegen tijdens leren 
Anders inrichten van klaslokalen

Hoe brengen we kinderen meer in beweging? 



+1
Meer bewegen tijdens schooltijd

Kansen +1 voor huisvesting:  

Dynamischer schooldag vergroot vraag naar: 

Herziening inrichting schoolplein, schoolgebouw, 
klaslokaal en de schoolomgeving 



+2
Meer bewegen na schooltijd

Inzet op bewegen door: 

Aanpassen gebruik schoolplein 

Verbinding tussen school – buurt – vereniging 
(school en omgeving) 

Naschools bewegen 



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Aanpassen gebruik Schoolplein: 

- Schoolplein als wijk hub 
 - Buurtfunctie 
 - Dynamische schooldag functie 
 - Bewegingsonderwijs functie 

Meerdere belangen behartigen kan zorgen voor 
meer financieel draagvlak 



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Een uitdagend schoolplein voor sport, bewegen en 
chillen wordt ook na schooltijd intensief gebruikt



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Aansluiten bij Urban sports 

Overdag klimmen                             Bootcamp na schooltijd



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Slimmer inrichten 

Plug & play van Nijha, na X periode weer een 
boost voor je schoolplein



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Verbinding School-buurt-vereniging: 

Binnen het driejarig programma School en 
Omgeving gaan lokale coalities samen met de Gelijke 
Kansen Alliantie kennis opbouwen, delen en onderzoek 
doen om te komen tot een duurzame, structurele opzet 
van de rijke schooldag voor alle leerlingen in Nederland 
voor wie dit van belang is.



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Pamflet - NOC*nsf  



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Verbinding School-buurt-vereniging: 

Breng sport en bewegen naar de kinderen als de 
kinderen minder naar sport gaan. 

Bewegen en sport in de wijk met bekende gezichten



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Naschools bewegen 

Goede beweeg ruimte voor 
buurtsportcoach om 
kinderen in bewegen te 
brengen



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Naschools bewegen 

Voorbeeld AKT Almere 

Samenwerking vakgroep 
ASG – Gemeente Almere 



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Naschools bewegen 

KidsXtra 
Gym+ 
Sport+ 
Talentsport 
SportXtra 



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Kansen +2 voor huisvesting 

Herinrichten schoolplein en schoolomgeving 



+2
2 lesuren bewegingsonderwijs

Vragen? 


