Protocol ALO- en Sportkunde onderwijs en Pabo
(betreffende bewegingsonderwijs) in de praktijk
Op dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet nieuwe, strenge maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus bekendgemaakt. Het kabinet laat het onderwijs zo veel mogelijk doorgang vinden.
Net als voor de zomer 2020 willen ALO Nederland, Landelijk Overleg Sportkunde en het PABO
netwerk Bewegingsonderwijs hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vormgegeven door te
werken conform onderstaand protocol. De partijen adviseren de volgende werkwijze voor de
praktijklessen op ALO’s, opleidingen Sportkunde en bewegingsonderwijs op PABO’s

Uitgangspunten
Uitgangspunt is het Servicedocument HO – aanpak Coronavirus COVID-19 (16 juni 2020). Daarin
komt ter sprake dat toetsing, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten vanaf 15
juni onder voorwaarden weer van start kan gaan. Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen
gepresenteerd op 13 oktober is gezegd: “Het onderwijs gaat door”. We zijn ons zeer bewust van de
voorwaarden die we in dit protocol hebben beschreven en zullen deze, volgens afspraak, blijven
naleven.
1. Alle activiteiten met uitzondering van de praktijklessen (sportvaardigheden) zullen
plaatsvinden met inachtneming van 1,5 m afstand en binnen overige geldende RIVM- en
GGD-richtlijnen. Voor de praktijklessen geldt dat de meest vergelijkbare beroepsgroepen als
uitgangspunt zijn genomen zoals partijen op het gebied van bewegingsonderwijs,
fysiotherapie, psychomotorische therapie en sport.
2. Er wordt gebruik gemaakt van het volgende afwegingskader:
a. Publieke gezondheid is belangrijk
b. Zo goed mogelijk aansluiten bij de richtlijnen van het RIVM
c. Belang van (sociale en fysieke veiligheid) van studenten en medewerkers
d. Inspanningsverplichting voor de continuïteit van het onderwijsproces en de organisatie
gericht op diplomering en doorstroming
e. Zorgvuldige motivering
f. Uitvoerbaarheid en beheersbaarheid
g. Concentratie op kerntaken
h. Duidelijkheid en rust
3. De onderstaande richtlijnen voor het continueren van praktijkonderwijs in bewegen op de
ALO’s, opleidingen Sportkunde en de Pabo’s zijn afgeleid van het eerdergenoemde
Servicedocument HO.

A. Hygiëne en veiligheid
1. Iedereen die ouder is dan 18 jaar moet 1.5 meter afstand houden van elkaar met
uitzondering van de praktijklessen waar aangepaste richtlijnen gelden zoals vermeld onder C.
2. Ook de overige RIVM en GGD-richtlijnen worden gehanteerd, waarbij de belangrijkste is: wie
ziek is blijft thuis. Wie wel naar de opleiding komt, wast regelmatig zijn handen, niest in de
elleboog, beperkt aanraking tot het noodzakelijke en ontsmet met regelmaat de omgeving.
3. Dagelijks worden de praktijk-accommodaties intensief schoongemaakt, met nadruk op
contactpunten van zowel groot als klein materiaal.
4. Handen wassen voor en na de lessen, voor en na de pauze en na toiletbezoek.
5. In elke accommodatie voor praktijklessen liggen bij de ingang papieren zakdoeken,
desinfecterende handgel en oppervlakte sprays (bestaande uit water en zeep/ allesreiniger,
geen desinfectiemiddel).
6. De hogeschool bepaalt de hygiënemaatregelen in toiletgebouwen: gebruik van water en
zeep en/of desinfecterende handgel. Daarnaast dienen papieren handdoekjes beschikbaar te
zijn.
7. Zorg ervoor dat leermiddelen goed schoon te maken zijn, zo niet – dan niet gebruiken (en
eventueel vervangen).
8. Beperk het contact tussen studenten uit verschillende klassen/samenstellingen
9. Praktijkaccommodaties worden goed geventileerd, waarbij de richtlijn voor luchttoevoer
minimaal 23,4 m3/h pp is*.

B. Kwaliteit van het onderwijs
1. ALO’s, opleidingen Sportkunde en Pabo’s (betreffende bewegingsonderwijs) bepalen de
inhoud van het onderwijs in de praktijk op basis van het beroepsprofiel leraar lichamelijke
opvoeding en op basis van toetsdoelen gesteld in het curriculum.

C. Uitvoering van de praktijklessen
De praktijklessen kunnen per 1 juli doorgang vinden en dit kunnen we na 13 oktober 2020
continueren, onder restricties van de volgende aandachtspunten:
1. Er wordt bij voorkeur gewerkt in vaste groepssamenstellingen;
2. Vanwege de luchtkwaliteit worden praktijklessen bij voorkeur en indien mogelijk buiten
uitgevoerd;
3. Praktijklessen van hoge intensiteit die binnen worden aangeboden, worden verzorgd in
optimaal geventileerde ruimtes.
Bovenstaande richtlijnen zijn conform eerder vastgestelde en getoetste protocollen van NOC*NSF
(sport), KVLO (bewegingsonderwijs), FVB (Vaktherapie, PMT) en het Nederlands Jeugd Instituut.

*Ventilatienormen zijn gebaseerd op de normen voor nieuwbouw van sportaccommodaties.

