
Protocol bewegingsonderwijs VO en praktijkonderwijs: alleen buiten  
 
In ieder geval tot het einde van dit schooljaar (juli 2020) wordt alleen buiten 
bewegingsonderwijs gegeven. Het is dus niet toegestaan om binnen (in een gymzaal of 
sporthal) les te geven.  
 
• Er is een protocol opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, 

RIVM en de VO-raad. ansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en de protocollen 
Voorlopig protocol heropening VO-scholen en het Servicedocument opstart praktijk- en 
beroepsonderwijs (VO-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 

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 VO en het Praktijkonderwijs 
na 2 juni uitsluitend 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. 

• Scholen hebben hun aanvraag voor de sportvelden al ingediend bij de afdeling 
Sportverhuur in eerder stadium.  

• 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. 
 


