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Scholen aan de bak met beweging
Minister van Onderwijs Arie Slob moet scholen verplichten elke dag met leerlingen te bewegen, zo luidt het advies 

(september 2018). 

Scholen moeten pesten aanpakken
De huidige vrijblijvende aanpak van pesten op scholen is onacceptabel. De onderwijsinspectie moet een actievere rol krijgen. 

Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij werkt samen met staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) aan een plan om 

pestgedrag uit scholen te bannen (februari 2013).

Nieuwe wet als kompas voor 
burgerschapsonderwijs

Minister Slob vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden.

(juni 2018). 

Scholen moeten kinderen insmeren
KWF Kankerbestrijding wil vanaf volgend jaar gaan zorgen dat het insmeren van schoolkinderen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt van ouders en scholen (juni 2015).



Werkdruk !!!

<< Overheid

<< Educatie bureaus

<< Inspectie

<< Uitgeverijen

<< Adviesbureaus

<< Ouders



MAAR … SOMS WEL ERG
leuk, motiverend, actief 
en prikkelend, waar ik 

NEE tegen moet zeggen 
GRRR !!!!!!!!







Wat houdt de deur dicht?

WERKDRUK!!!



Nee, wat houdt de deur echt dicht?

STAPELEN!!!



Dus  … hoe gaat de deur open?

NIET STAPELEN,
MAAR VERVANGEN!

Onderwijs stelt de vraag!



BEP

Basisscholen                                                 Gemeente                         Bossche Educatieve Partners

BEA BEP
- sport
- gezondheid
- lezen & media



Educatie bureaus:
sport, cultuur, groen,

technologie, bibliotheek
en GGD

Onderwijs:
basisscholen en

schoolbesturen

Idee      Niet stapelen, maar vervangen
Versnellingsvraag 26 van PO-raad en Kennisnet

Gemeente: 
18 beleidsambtenaren en 3 wethouders



Begrijp ik. Dit is veel 
leuker. Veel scholen vinden 
het  fantastisch. Regel ik 

voor je!groep 4-5-6groep 1-2-3

NME consulent, ik wil graag 
iets nieuws voor mijn lessen 
in groep 5 over schoonheid.



Educatie bureaus:
sport, cultuur, groen,

technologie, bibliotheek
en GGD

Onderwijs:
basisscholen en

schoolbesturen

Gemeente: 
18 beleidsambtenaren en 3 wethouders



Succesvol samenwerken met publieke partners

• betrokkenen voelen de urgentie

• werkveld in de lead, bestuurders faciliteren

• loopvermogen/buitenboordmotor = extra geld noodzakelijk

• co-creatie van alle betrokken partijen

START = ONDERWIJS STELT DE VRAAG!

EN …



Werk uitsluitend 
met levende 
paarden



Mogen we u iets vragen?

• Kent u deze programma’s?

• Zij denken en doen mee!

• Kunt deze transitie steunen? 
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