
Protocol bewegingsonderwijs VSO: buiten en binnen  
 
In ieder geval tot het einde van dit schooljaar (juli 2020) kan in het VSO bewegingsonderwijs 
aangeboden worden, zowel buiten als binnen. Wanneer de lessen plaatsvinden in een binnen 
accommodatie (gymzaal/sporthal), mogen alleen matig-intensieve activiteiten worden 
aangeboden.   
• Er is een protocol opgesteld door de KVLO, het LO-platform en VSO-vakdocenten, in 

afstemming met OCW, RIVM en de PO-raad. Aansluitend bij het OMT-advies, het 
kabinetsbeleid en het Protocol opstart Voortgezet Speciaal Onderwijs (PO-Raad, FvOv, 
AOb, CNV Onderwijs) adviseert de KVLO de werkwijze in dit protocol te volgen. 

• Daarnaast is er een lijst samengesteld met veel gestelde vragen en antwoorden. 
• Tot slot in één document een schematisch overzicht van de VO-leerlijnen die buiten en 

binnen gegeven kunnen worden. 
  
Voor Amsterdam betekent concreet het volgende:  
• Aansluitend bij het bovengenoemde protocol van de KVLO gaat ook de gemeente 

Amsterdam ervan uit dat de lessen bewegingsonderwijs in het VSO na 2 juni zo veel 
mogelijk in de buitenruimte verzorgd zullen worden.  

• Mocht u gebruik willen maken van een sportveld dat binnen aanvaardbare afstand van uw 
school aanwezig is, en u (nog) niet beschikt over een sportveld dan kunt u dit sportveld 
aanvragen bij de afdeling Sportverhuur. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar 
sportverhuur@amsterdam.nl 

• Graag onder vermelding van het veld waarvan u gebruikt wilt maken, de naam van de 
school, de dag en het tijdstip waarop u het veld graag wilt gebruiken. 

• Mocht u niet beschikken over geschikte buitenfaciliteiten voor de lessen LO dan kunt u 
gebruik maken van de gymzaal of sporthal. Dit onder de voorwaarde dat u recht doet aan 
de in het KVLO-protocol beschreven uitgangspunten.  

• Mocht u normaal gesproken gebruik maken van een gemeentelijke gymzaal of sporthal 
dan is het van belang dat u per mail bij de afdeling Sportverhuur aangeeft na 2 juni graag 
weer gebruik te willen maken van de gymzaal. Het mailadres van de afdeling Sportverhuur 
is sportverhuur@amsterdam.nl. De afdeling Sportverhuur zal vervolgens zorgen voor de 
openstelling van de betreffende zaal. 

• De eerder aangevraagde uren staan voor de scholen gereserveerd, mochten er nog 
wijzigingen ontstaan t.o.v. de eerder doorgegeven uren dan worden scholen verzocht dit 
door te geven aan: sportverhuur@amsterdam.nl i.v.m. het vrijgeven van uren aan derden 
en de mogelijke facturatie. 

 
Vervolg 
De KVLO volgt nauwgezet de herstart van het onderwijs en het beleid van de rijksoverheid 
voor het onderwijs rond COVID-19. Zodra er zicht is op nieuwe/aangepaste maatregelen die 
door de regering worden aangekondigd – of indien eerder noodzakelijk – wordt dit protocol 
heroverwogen en zo nodig aangepast. 
 


