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Hoeveel uren lichamelijke opvoeding moeten worden gegeven op 

scholen voor voortgezet onderwijs? 

 

Wat betreft lichamelijke opvoeding is er geen norm voor een absoluut 

aantal uren, maar is het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 1 

augustus 2005 door de school werd gegeven het uitgangspunt. Het is de 

inspectie bekend dat er bij scholen onduidelijkheid is ontstaan over de 

betekenis van de nu in de wet opgenomen borging voor het vak 

lichamelijke opvoeding voor vwo, havo en vmbo.  

 

Toelichting: 

Om te beginnen:  de lessentabel, de wettelijke urenbescherming dus, is 

vervallen. De wet is daar heel duidelijk over. Dat geldt voor alle vakken. 

Maar uit de parlementaire discussie en de stukken blijkt, dat het streven 

er toch op is gericht dat het aantal uren lichamelijke opvoeding dat voor 

augustus 2005 werd gegeven blijft gehandhaafd. Dat is het uitgangspunt.  

Hoe verhoudt zich nu dat uitgangspunt met het vervallen van het 

voorgeschreven aantal uren? 

Scholen moeten ten eerste lichamelijke opvoeding geven in elk leerjaar en 

bovendien gespreid over de weken in het schooljaar. Ze moeten verder 

daaraan zoveel tijd besteden, dat aan de inhoudelijk gestelde eisen wordt 

voldaan. Die eisen zijn in de wet op verschillende manieren 

gespecificeerd. Het gaat om praktische bewegingsactiviteiten. Het gaat 

om eisen van kwaliteit, intensiteit en variëteit. Concreet worden die eisen 

in kerndoelen en examenprogramma’s opgenomen. En bij die inhoudelijke 

eisen wordt uitgegaan van de situatie zoals die op 1 augustus 2005 gold. 

Dat wil niet zeggen dat die kerndoelen en examenprogramma’s letterlijk 

worden gehandhaafd: om te zorgen dat het inderdaad om praktische 

bewegingsactiviteiten gaat, is aanpassing nodig. Zo worden de kwaliteit, 

intensiteit en variëteit op het gebied van praktische bewegingsactiviteiten 

zoals die golden op 1 augustus 2005 gehandhaafd, en zelfs aangescherpt 

(doordat wordt benadrukt dat het om praktische bewegingsactiviteiten 

gaat).  

Als een school zich houdt aan dit geheel van regels, zal het resultaat zijn 

dat het aantal lesuren gemiddeld op het niveau van voor 1 augustus 2005 

blijft. Dat is dus  gemiddeld 2,5 lesuren voor vmbo, gemiddeld 2,2 lesuren 

voor havo en gemiddeld 2 lesuren voor vwo, conform de adviesurentabel 

van 2005, uitgaande van lesuren van 50  minuten en 40 schoolweken per 

leerjaar.  

 

Tenslotte:  

Voor het laatste leerjaar geldt een apart, afwijkend voorschrift: het 

onderwijs in lichamelijke opvoeding mag niet eerder worden afgesloten 

dan in de maand december. Tot die tijd kan het in wat aangepaste vorm 

worden gegeven. 

 

Utrecht, 2 september 2014 

 


