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Protocol heropening Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet 

Onderwijs (VO) en het Praktijkonderwijs (PrO) 
 

Aansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en de protocollen Protocol heropening 

voortgezet onderwijs en het Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs (VO-raad, 

FvOv, AOb, CNV Onderwijs) adviseert de KVLO de volgende werkwijze voor de lessen 

Lichamelijke Opvoeding (LO/PrO) 1.  

 

1. Uitgangspunt is het ‘Protocol van de sociale partners: Opstart voortgezet 

onderwijs’ en het ‘Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs’ (PrO) 

m.i.v. 2 juni 2020, opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad. 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-gepubliceerd 

 

2. Praktische aspecten en handreiking met advies opstarten LO/PrO in het 

voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs m.i.v. 2 juni 2020 (opgesteld door de 

KVLO in afstemming met OCW, RIVM en VO-raad). 

 

De onderstaande richtlijnen voor het opstarten van LO in het VO/PrO zijn afgeleid van het 

bovengenoemd voorlopig protocol opstart VO en het servicedocument PrO.  

 

Hygiëne en veiligheid bij opstart (relevante richtlijnen voor LO in het VO/PrO) 

• Iedereen moet 1.5 meter afstand houden van elkaar. 

• Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs met het advies te beperken tot de 

kern van alle vakken. Scholen bepalen zelf de organisatorische en logistieke invulling. 

• Dagelijks intensief schoonmaken van de school, met nadruk op contactpunten en de 

toiletbediening. 

• Handen wassen voor en na de lessen, voor en na de pauze en na toiletbezoek. 

• In elke accommodatie voor LO liggen bij de ingang papieren zakdoeken, 

desinfecterende handgel en oppervlaktesprays (bestaande uit water en 

zeep/allesreiniger, geen desinfectiemiddel). 

• School bepaalt welke hygiënemaatregelen: gebruik van water en zeep en/of 

desinfecterende handgel. Daarnaast dienen papieren handdoekjes beschikbaar te zijn. 

• Zorg ervoor dat leermiddelen goed schoon te maken zijn, zo niet dan niet gebruiken. 

• De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de 

school. 

• Om drukte te voorkomen gaan niet alle leerlingen tegelijk naar school en bij voorkeur 

in vaste samenstellingen, voor zowel de lessen als in de pauzes. 

 
1 Met Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt ook Bewegingsonderwijs bedoeld. 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-gepubliceerd
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• Beperk het contact tussen leerlingen uit verschillende klassen/samenstellingen. 

 

Uitvoering van de lessen lichamelijke opvoeding op sportvelden 

De lessen worden in ieder geval tot einde schooljaar (juli 2020) alleen buiten gegeven. Het is 

niet toegestaan binnen (in een gymzaal/sporthal) les te geven. Dit omdat binnensport 

mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus geeft; dat is nog in 

onderzoek. Te allen tijde moeten docent en leerling en leerlingen onderling 1.5 meter afstand 

bewaren. Fysiek contact met andere leerlingen is niet toegestaan. 

• Om 1.5 meter afstand in de lessen LO te bewaren, kan lesgegeven worden aan 

maximaal 16 leerlingen, mits de omstandigheden en accommodatie dat toelaten.  

• Bij een praktisch vak als LO is extra aandacht voor schoonmaak noodzakelijk. 

o Docenten en leerlingen maken na elke les het gebruikte materiaal schoon met 

eerdergenoemde schoonmaakmiddelen. 

o Materiaal dat door leerlingen wordt vastgepakt, wordt eerst door de leerling 

zelf schoongemaakt en alleen door de leerling gebruikt. 

o Leermiddelen die door leerlingen gezamenlijk gebruikt worden (bijv. ballen) 

moeten na elke les schoongemaakt worden. 

o Aan het einde van de dag wordt groter materiaal (bijv. pylonnen) 

schoongemaakt. 

o Maak iemand binnen de sportaccommodatie verantwoordelijk voor het 

schoonmaakprotocol.  

• Leerlingen douchen na de les niet op school, maar thuis.  

• Bepaal de nieuwe logistieke- en gedragsregels naar/in/van de sportaccommodatie en 

communiceer daar duidelijk over (posters). 

• Bij LO zijn er geen vaste werkplekken. Door te kiezen voor bepaalde beweegactiviteiten 
2, blijven leerlingen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar, in daarbij waar mogelijk 

gemarkeerde beweeg- en speelvakken. 

• Praktische activiteiten zoveel mogelijk aanpassen, waarbij 1.5 meter afstand tussen 

docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling bewaard wordt. Als dit niet kan, 

worden bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd 

en/of online aangeboden. 

• Fysiek onderwijs wordt zo mogelijk aangevuld met een vorm van onderwijs op 

afstand. Scholen zorgen waar mogelijk voor oefenstof op de dagen dat leerlingen niet 

op school komen en voor de leerlingen die niet naar school gaan. De vorm van 

afstandsonderwijs bepaalt de school binnen de mogelijkheden waarbij de school 

rekening houdt met de belastbaarheid van het onderwijspersoneel.  

• Bekijk wat er onder bovengenoemde voorwaarden mogelijk is met het volgen van het 

eigen vakwerkplan. Maak een aangepaste planning tot de zomervakantie en denk 

alvast na over mogelijkheden voor komend schooljaar.  
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2 Mogelijke beweegactiviteiten buiten op het sportveld volgens de LO-leerlijnen in VO. 


