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De leraar lichamelijke opvoeding (LO) is de 
spil waar het om draait bij het goed leren be-
wegen van kinderen. Hij heeft daarmee een 
mooie, maar ook zeer verantwoordelijke taak. 
Om deze verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen worden er hoge eisen gesteld aan zijn 
functioneren. De opleidingen leggen hiervoor 
de basis en de vakorganisatie geeft met het 
beroepsprofiel aan wat er van de leraar wordt 
verwacht.

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke 
Opvoeding (KVLO) streeft telkens opnieuw 
naar een actueel beroepsprofiel. Na twee be-
roepsprofielen voor de leraar LO in de 20e 
eeuw, is dit alweer de derde versie in de 21e 
eeuw. Bij het ontwikkelen ervan is gebruikge-
maakt van het ‘voorstel bekwaamheidseisen’ 
van de Onderwijscoöperatie uit 2014. Ook 
hebben de leden van de KVLO via het invullen 
van een enquête en een ledenraadpleging een 
bijdrage geleverd.

De KVLO stelt hoogwaardige eisen aan de 
beroepsuitoefening. De in het beroepspro-
fiel neergelegde bekwaamheidseisen worden 
onder meer gebruikt bij het opstellen van op-
leidingskwalificaties en nascholingsprogram-
ma’s.

Met het instellen van het Register voor de Le-
raar, mede op initiatief van de KVLO, wordt de 
kwaliteit van het vakgebied van de lichame-
lijke opvoeding nog beter geborgd. De leraar 
moet vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch 
bekwaam en pedagogisch bekwaam zijn. Daar-
bij hoort ook een ethische standaard die ervan 
uitgaat dat de leraar LO het welbevinden van 
de leerling voor ogen heeft en respect toont 
voor de culturele, seksuele en levensbeschou-
welijke diversiteit. Waarden zoals vrijheid, 
sociale rechtvaardigheid en verantwoorde-
lijkheid voor een democratische leefomgeving 
worden door hem in de praktijk voorgeleefd.

Lichamelijke opvoeding is een prachtig vak dat 
midden in de school en de samenleving staat. 
Daar hoort een hoge standaard van opleiding 
bij en een vakorganisatie die de kwaliteit en 
kwantiteit van het onderwijs in bewegen en 
sport op en rondom de school borgt. Het be-
roepsprofiel van de leraar lichamelijke opvoe-
ding 2017 staat garant voor de uitvoering van 
de missie van de KVLO: ‘Goed leren bewegen’.

Jan Rijpstra
Voorzitter KVLO
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Inhoud

•	  Waar ‘lichamelijke opvoeding’ staat kan ook 
‘bewegingsonderwijs’ of een andere vakbenaming 
worden gelezen. 

•	 Waar ‘hij’ staat wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld. 
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Het beroep van ‘leraar lichamelijke opvoeding’ is, zoals elk be-
roep, voortdurend aan verandering onderhevig. Om goed voorbe-
reid te zijn op de toekomst, is het dan ook zaak het beroepsprofiel 
regelmatig te herijken. Bij deze herijking is gebruikgemaakt van 
het ‘voorstel bekwaamheidseisen’ van de Onderwijscoöperatie 
(2014). De bekwaamheidseisen zijn van toepassing op alle lera-
ren. Een werkgroep heeft deze eisen gespecificeerd voor de le-
raar lichamelijke opvoeding. Tevens zijn de ontwikkelingen die 
op dit moment van invloed zijn op het vakgebied lichamelijke 
opvoeding geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

In dit beroepsprofiel wordt eerst kort ingegaan op het nut en de 
noodzaak van een actueel beroepsprofiel. In de volgende hoofd-
stukken staat beschreven wat de uitgangspunten en inhoud van 
het beroep van leraar lichamelijke opvoeding zijn. Daarna zijn 
ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op het handelen 
van een leraar lichamelijke opvoeding. Tot slot worden de brede 
professionele basis en vakinhoudelijke, didactische en pedago-
gische bekwaamheden in dertig kenmerkende eisen geconcreti-
seerd. 

onderhevig
verandering

Het beroep van leraar 
lichamelijke opvoeding 
is voortdurend aan
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4.  Wat zIjn De uItgangspunten 
VOOr Het berOepsprOfIeL 2017? 

Bij de herijking van het beroepsprofiel van 
de leraar lichamelijke opvoeding zijn de be-
kwaamheidseisen voor leraren, opgesteld 
door de Onderwijscoöperatie (2014), als uit-
gangspunt genomen. Hiermee wordt aange-
sloten bij de Wet BIO (beroepen in het on-
derwijs). Het beroepsprofiel is een van de drie 
onderdelen van de professionele keten die de 
kwaliteit van het beroep van leraar moeten be-
vorderen. De andere twee onderdelen zijn ‘de 
professionele ruimte2’ en ‘het lerarenregister3’. 
Met deze drie onderdelen wordt gestimuleerd 
dat leraren bekwaam zijn, dat ze handelen vol-
gens de professionele standaard en dat ze hun 
bekwaamheden onderhouden (Kneyber, 2015). 

2   De ruimte voor de leraar om zijn expertise te benut-

ten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan 

om ruimte om te beslissen over onderwijsinhoud, 

onderwijsinrichting en didactische, pedagogische  

en organisatorische en professionele ontwikkeling. 

3  Het beroepsregister voor leraren in het basisonder-

wijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepson-

derwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Invoering 

van het verplichte lerarenregister is voorzien vanaf  

1 augustus 2018 (wetsvoorstel 34 458).

De Onderwijscoöperatie definieert drie samen-
hangende bekwaamheden: vakinhoudelijke, 
vakdidactische en de pedagogische bekwaam-
heid. Deze worden geplaatst binnen een brede 
professionele basis (zie figuur 1 op de volgen-
de pagina).

In dit beroepsprofiel worden deze drie be-
kwaamheden en de brede professionele basis 
geconcretiseerd voor het beroep van de leraar 
lichamelijke opvoeding. Hierbij is rekening ge-
houden met actuele ontwikkelingen in de we-
reld van de lichamelijke opvoeding.

1. Wat Is een berOepsprOfIeL?

Een beroepsprofiel is de beschrijving van de 
bekwaamheden waarover een ervaren be-
roepsbeoefenaar dient te beschikken om zijn 
beroep nu en in de nabije toekomst succesvol 
te kunnen uitoefenen. 
In de bekwaamheidseisen staat het kennen 
en kunnen van de leraar ten aanzien van het 
vakinhoudelijke, pedagogische en didactische 
vakmanschap centraal. De bekwaamheden 
vormen de kern van het beroep. Ze beïnvloe-
den elkaar en geven inhoud en vorm aan het 
onderwijsleerproces. De bekwaamheden zijn 
ingebed in een groter geheel, dat de brede 
professionele basis vormt. 

2. WaarOm een berOepsprOfIeL?

Een beroepsprofiel heeft verschillende doe-
len. Het is het instrument om als werkveld het 
gezamenlijke beeld van een beroepsbekwame 
leraar lichamelijke opvoeding krachtig neer te 
zetten. Hiermee biedt het tevens een duide-
lijk perspectief voor de ontwikkeling van de 
opleidingskwalificaties van de hogescholen 
die opleiden tot leraar lichamelijke opvoe-
ding. Opleidingskwalificaties beschrijven een 
startbekwame beroepsbeoefenaar. Het be-
roepsprofiel fungeert bovendien als referentie 
voor het plannen van de professionele ont-
wikkeling van beroepsbeoefenaren. Ten slotte 
kan het worden gebruikt bij het opstellen van 
functiebeschrijvingen en -waarderingen. 

3.  WaarOm een HerIjKIng Van 
Het berOepsprOfIeL Leraar 
LIcHameLIjKe OpVOeDIng?

Door een beroepsprofiel eens in de zoveel tijd 
kritisch tegen het licht van ontwikkelingen 
te houden, zorgt de sector voor een actueel 
en toekomstbestendig beeld van het beroep. 
Daarmee is gegarandeerd dat de kwaliteit van 
het beroepsprofiel geborgd blijft. Het vorige 
beroepsprofiel van de leraar lichamelijke op-
voeding dateert uit 2010. Dit ‘Beroepsprofiel 
leraar lichamelijke opvoeding’ (Bax, Van Driel, 
Jansma, & Van der Palen, 2010) betrof een 
grondige herziening van het profiel uit 2004. 
Het profiel uit 2010 is opgebouwd uit zeven 
verantwoordelijkheden1. Bij de herijking van 
dat beroepsprofiel speelt naast de reguliere 
actualisering ook de invoering van de be-
kwaamheidseisen van de Onderwijscoöperatie 
(2014) een belangrijke rol.

1  Verantwoordelijkheden op interpersoonlijk, pedago-

gisch, vakinhoudelijk en organisatorisch gebied en op 

samenwerking met collega’s, met omgeving van de 

school en gericht op de persoonlijke ontwikkeling.
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5.  Wat Is De IntentIe Van Het 
HanDeLen Van De Leraar 
LIcHameLIjKe OpVOeDIng? 

5.1  Doel van het vakgebied lichamelijke 
opvoeding

Het vakgebied lichamelijke opvoeding heeft 
als doel dat leerlingen beter leren bewegen 
vanuit een pedagogisch perspectief. Ze moe-
ten meer(voudig) bekwaam én enthousiast 
worden om nu en later deel te nemen aan de 
beweeg- en sportcultuur.

5.2  Verantwoordelijkheid leraar 
lichamelijke opvoeding

De leraar is verantwoordelijk voor de inhoud 
van zijn onderwijs (vakinhoudelijk bekwaam) 
en voor de manier waarop hij deze inhoud 
leerbaar maakt voor zijn leerlingen (vakdidac-
tisch bekwaam). Daarbij is hij verantwoordelijk 
voor het creëren van een veilig, ondersteu-
nend en stimulerend leerklimaat (pedagogisch 
bekwaam). De leraar lichamelijke opvoeding 
deelt deze verantwoordelijkheid met collega’s, 
ouders en anderen die voor de leerlingen ver-
antwoordelijk zijn. 

De leraar lichamelijke opvoeding heeft een 
maatschappelijke opdracht en speelt een be-
langrijke rol in de vorming van leerlingen tot 
zelfstandige en verantwoordelijke mensen die 
hun weg kunnen vinden in de maatschappij. 
De taakstelling van de leraar lichamelijke op-
voeding is breed. Binnen en buiten de school 
dient hij de samenwerking en verbinding aan 
te gaan met collega’s/professionals rond vak-

overstijgende thema’s zoals persoonlijke vor-
ming, socialisatie, sport- en bewegingsstimu-
lering en gezondheid.

5.3 Ethische standaard 
De leraar lichamelijke opvoeding houdt zich 
aan de ethische standaard. De ethische stan-
daard maakt onderdeel uit van de professione-
le verantwoordelijkheid. De leraar lichamelijke 
opvoeding houdt het welbevinden van de leer-
lingen voor ogen en heeft daarbij respect voor 
de culturele, seksuele en levensbeschouwelij-
ke diversiteit en voor waarden op onder meer 
het gebied van sociale rechtvaardigheid, vrij-
heid en verantwoordelijkheid voor democratie 
en leefomgeving. Hij is zich ervan bewust dat 
hij vertegenwoordiger is van de beroepsgroep, 
de school en het team van leraren waarin hij 
werkt. Hij stemt zijn aandacht en hulp af op 
de behoeften van de leerlingen, met oog voor 
hun eigen verantwoordelijkheid en zelfred-
zaamheid en rekening houdend met de ver-
antwoordelijkheden van anderen. 

In de lessen lichamelijke opvoeding speelt het 
omgaan met lichamelijkheid een dominante 
rol. Hierin verschilt lichamelijke opvoeding 
van andere vakken. De lichamelijke aanraking, 
het zich meten met anderen, de zichtbaarheid 
van lukken en mislukken, het verkennen van 
eigen en andermans grenzen resulteren in een 
specifiek omgangspatroon. Dit vereist van de 
leraar lichamelijke opvoeding een specifieke 
verantwoordelijkheid en specifieke bekwaam-
heden. 

Figuur 1  
Een brede professionele 
basis en de kern 
van het beroep 
(Onderwijscoöperatie, 2014)
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didactische werkvormen, leeractiviteiten, 
groeperingsvormen, organisatievormen en 
evaluatieactiviteiten. Hiermee creëert hij een 
passende leeromgeving. Hij begeleidt de leer-
lingen in hun leerproces, rekening houdend 
met hun diversiteit. Hij evalueert regelmatig 
het proces en de resultaten van het leren. 

Hij koppelt de (tussen)resultaten van het leren 
met gerichte feedback en advies terug naar de 
leerling. Hij let hierbij ook op individuele ont-
wikkelingsmogelijkheden van de leerling op 
het gebied van bewegen en sport. De leraar li-
chamelijke opvoeding gebruikt de evaluatiege-
gevens tegelijkertijd om zijn onderwijs indien 
noodzakelijk bij te stellen. Hierbij kijkt hij ook 
regelmatig terug op zijn eigen professioneel 
handelen. 

Bij de dagelijkse werkzaamheden zoekt de le-
raar lichamelijke opvoeding afstemming met 
zijn directe vakcollega’s en andere betrokke-
nen. De afstemming met collega’s kan de vorm 
aannemen van overleg, collegiale consultatie 
en intervisie. 

6.2 Door het jaar heen
De leraar lichamelijke opvoeding stelt een vak-
werkplan op en houdt dit bij. Dit plan is afge-
stemd op de landelijke doelstellingen van het 
vak lichamelijke opvoeding en de kerndoelen 
en eindtermen. Binnen het plan en de aanpak 
houdt hij rekening met de mogelijkheden van 
de leerlingen en de beschikbare accommo-
datie. Hij plant en organiseert zijn werk en 
evalueert regelmatig zijn lessen in relatie tot 

het vakwerkplan en stemt af met collega’s. Hij 
houdt zijn onderwijsprogramma actueel en 
werkt daarom binnen zijn vakgroep permanent 
aan de ontwikkeling van het onderwijs dat hij 
geeft. Als professional onderhoudt en ontwik-
kelt hij voortdurend zijn eigen bekwaamheden.

Tevens werkt hij samen met collega’s aan on-
derwijsontwikkelingen, zoals het opstellen van 
lesplannen en andere curriculumdocumenten. 
Er wordt ook samengewerkt met vertegen-
woordigers van organisaties buiten het onder-
wijs, met name buurt- en sportverenigingen 
en gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen. 
Daarnaast houdt de leraar lichamelijke opvoe-
ding gedurende het jaar contact met ouders/
verzorgers over de ontwikkeling en het welbe-
vinden van de kinderen.

6.3 Context van de schoolorganisatie 
Leraren lichamelijke opvoeding werken in alle 
onderwijstypen: basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar be-
roepsonderwijs en hoger onderwijs. 

De leraar lichamelijke opvoeding werkt in en 
draagt bij aan een schoolorganisatie die zich 
kenmerkt door een eigen identiteit en visie. 
Met zijn collega’s vormt hij een professionele 
gemeenschap, waarin wordt samengewerkt, 
geleerd en ontwikkeld. In deze context kan hij 
zijn onderwijs en handelen op ieder moment 
verantwoorden. Daarnaast heeft hij contacten 
met ouders en andere betrokkenen, zoals ge-
noemd onder 6.1 en 6.2, die belangrijk zijn voor 
de ontwikkeling van de leerlingen. 

6.  Wat Is De InHOuD Van Het 
berOep Van Leraar LIcHameLIjKe 
OpVOeDIng? 

In navolging van de Onderwijscoöperatie 
wordt de inhoud van het beroep onderver-
deeld in het dagelijkse werk, het werk door 
het jaar heen en het werk in de context van de 
schoolorganisatie (zie figuur 2).

6.1 Het dagelijks werk
De kern van het dagelijkse werk van de leraar 
lichamelijke opvoeding bestaat uit het voor-
bereiden, uitvoeren, evalueren en bijstellen 
van onderwijsactiviteiten4. Dit betekent het 
inschatten van de beginsituatie en het mede 
op basis daarvan formuleren van leerdoelen. 
Op basis hiervan bepaalt hij de leerinhouden, 

4  Onder onderwijsactiviteiten worden alle werkzaam-

heden van de leraar lichamelijke opvoeding verstaan, 

dus naast de reguliere lessen ook remediërende 

activiteiten, extra activiteiten voor getalenteerde 

leerlingen, naschoolse sportactiviteiten, etc.

Figuur 2  
De inhoud van het 
beroep (Onderwijs- 
coöperatie, 2014) 
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7.  WeLKe OntWIKKeLIngen zIjn Van 
InVLOeD Op Het berOep?

Bij het herijken van het beroepsprofiel is nage-
gaan welke ontwikkelingen momenteel spelen 
en op welke wijze deze van invloed kunnen 
zijn op het handelen van de leraar lichamelij-
ke opvoeding. Op basis van een analyse van 
documenten (zie geraadpleegde bronnen) en 
ervaringen uit het werkveld zijn elf ontwikke-
lingen geschetst (zie bijlage 1). Het gaat met 
name om vakinhoudelijke, onderwijskundige 
en wettelijke ontwikkelingen. 

Het vak lichamelijke opvoeding wordt steeds 
meer gezien als een basis voor een leven lang 
sportief bewegen. Zowel voor de leerling als 
voor de onderwijsinstelling levert de leraar li-
chamelijke opvoeding een belangrijke bijdrage 
aan de integratie van bewegen, sport en een 
gezonde leefstijl in en rondom de school. Daar-
naast ziet het werkveld de lessen lichamelijke 
opvoeding als een plek voor talentherkenning 
en -ontwikkeling.
De verwachting is dat het onderwijs, en dus 
ook de lichamelijke opvoeding, zich in de snel 
veranderende samenleving in grotere mate 
gaat richten op persoonlijke vorming en soci-
alisatie van de leerlingen. Dat geldt ook voor 
vaardigheden als kritisch denken, problemen 
oplossen, creëren en samenwerken (Voogt & 
Pareja Roblin, 2013; Platform Onderwijs2032, 
2016). 

Continue kwaliteitsverbetering en vernieu-
wing van het onderwijs heeft ook invloed op 
het beroep van leraar lichamelijke opvoeding. 
Zo wordt bijvoorbeeld in toenemende mate 
digitalisering toegepast in de lessen. Digitale 
middelen die leerlingen onder andere kunnen 
helpen inzicht te krijgen in eigen leerproces-
sen en die de docent helpen bij het geven van 
gerichte feedback. 
Evalueren wordt in het vak lichamelijke opvoe-
ding steeds breder en nadrukkelijker ingezet. 
Evaluatie die zich niet enkel richt op het beoor-
delen van de leerresultaten van de leerlingen 
(summatief), maar die ook steeds meer wordt 
ingezet ter ondersteuning en begeleiding van 
de leerprocessen van leerlingen (formatief). 

De Wet Passend Onderwijs heeft als gevolg 
dat er sprake is van een steeds grotere di-
versiteit in de klas en binnen de school. Het 
creëren van een passend beweegaanbod voor 
iedere leerling wordt daarom een steeds gro-
tere uitdaging voor de leraar lichamelijke op-
voeding. Hij zal in toenemende mate in staat 
moeten zijn om maatwerk te leveren. 

Om voortdurend op alle ontwikkelingen te 
kunnen inspelen dient de leraar lichamelijke 
opvoeding te blijven investeren in zijn eigen 
ontwikkeling. 
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8.  Wat Is De breDe prOfessIOneLe 
basIs Van De Leraar 
LIcHameLIjKe OpVOeDIng?

De leraar lichamelijke opvoeding heeft een 
complex beroep dat hoge eisen stelt aan zijn 
professionele niveau. Hij maakt voortdurend 
onderbouwde afwegingen en keuzes, zowel 
in de dagelijkse uitvoering als bij de bijstel-
ling en verbetering van zijn onderwijs door 
het jaar heen.

In de interactie tussen de leraar en de leerling 
spelen de persoonlijkheid en de beroepshou-
ding van de leraar een belangrijke rol. Het is 
essentieel dat de leraar lichamelijke opvoe-
ding beschikt over zelfkennis en in staat is tot 
kritische reflectie op zijn professionele hande-
len. De leraar lichamelijke opvoeding is zich 
continu bewust van zijn voorbeeldfunctie en 
handelt hiernaar. 

In het onderwijs is professioneel werken team-
werk. Om zijn beroep goed te kunnen uitoe-
fenen moet de leraar lichamelijke opvoeding 
kunnen organiseren, plannen, communiceren 
en samenwerken en daarbij prioriteiten kun-
nen stellen. Net zoals andere professionals 
moet de leraar lichamelijke opvoeding de ma-
nier waarop hij werkt kunnen verantwoorden. 
Hij heeft daarom kennis van theoretische en 
wetenschappelijke achtergronden van zijn vak. 

De leraar lichamelijke opvoeding heeft een 
onderzoekende, innovatieve houding en werkt 
resultaat- en ontwikkelingsgericht. Door het 
ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht 
onderzoek en het toepassen van nieuwe ken-
nis en inzichten draagt hij bij aan de verdere 
professionalisering en kwaliteit van zijn eigen 
functioneren, zijn vakgroep en mogelijk zijn 
vakgebied.

Hij blijft zich ontwikkelen in zijn werk en doet 
dat bij voorkeur samen met zijn collega’s. Het 
aanspreken en aanspreekbaar zijn en het uit-
leggen en verantwoorden van zijn professio-
nele handelen, maken daar onderdeel van uit 
(zie figuur 3). 

9.  OVer WeLKe beKWaamHeDen 
bescHIKt een Leraar 
LIcHameLIjKe OpVOeDIng?  

Een leraar lichamelijke opvoeding heeft aan-
toonbaar vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische bekwaamheden. Het geheel van 
deze drie typen bekwaamheden is meer dan 
de som der delen (figuur 4). De concretisering 
van de bekwaamheden geschiedt in de vorm 
van bekwaamheidseisen. Om succesvol te 
voldoen aan deze eisen moet een leraar licha-
melijke opvoeding over gedegen vakkennis, 
vakvaardigheden en een adequate vakhouding 
beschikken. 
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Figuur 4  
Bekwaamheden 
leraar lichamelijke 
opvoeding (Onder-
wijscoöperatie, 2014)

Figuur 3  
Brede professionele 
basis (Onderwijs- 
coöperatie, 2014)

De leraar LO heeft een 
complex beroep dat hoge 
eisen stelt aan zijn professionele

  niveau
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9.2 Vakdidactische bekwaamheid 
De leraar lichamelijke opvoeding is vakdidac-
tisch bekwaam als hij de vakinhoud ‘leerbaar’ 
kan maken voor zijn leerlingen. Hij vertaalt 
de vakinhoud in leerlijnen als onderdeel van 
het vakwerkplan. Daarbij brengt hij een dui-
delijke relatie aan tussen de leerdoelen, het 
niveau en de kenmerken van de leerlingen, 
de leerinhoud, didactische werkvormen, or-
ganisatie- en groeperingsvormen en toets-/
evaluatievormen. Hij volgt de leervorderingen 
en leerresultaten van zijn leerlingen en stelt 
op basis van evaluatie zijn onderwijs bij. Hij 
ontwerpt zijn onderwijs op basis van actuele 
(theoretische en wetenschappelijke) onder-
wijskundige kennis en inzichten.

Concretisering vakdidactische 
bekwaamheid

De leraar lichamelijke opvoeding:
•	 ontwerpt het vakwerkplan en daarbinnen 

passende leerlijnen;
•	 ontwerpt buitenschoolse en vakoverstijgen-

de beweeg- en sportactiviteiten;
•	 ontwerpt samenhangende lessen(series): 

analyseert de beginsituatie, formuleert 
leerdoelen, kiest leerinhouden, didactische 
werk- en organisatievormen en bijpassende 
evaluatieactiviteiten;

•	 communiceert verwachtingen en leerdoelen 
met leerlingen; 

•	 begeleidt het leerproces van leerlingen door 
het benutten van instructie- en feedback-
vormen waarbij zelfsturing en probleemop-
lossend vermogen worden gestimuleerd;

•	 stimuleert door middel van didactische 
werkvormen motivatie, creativiteit en sa-
menwerking van leerlingen;

•	 speelt in op en houdt rekening met de ver-
schillen in het niveau en de kenmerken van 
leerlingen;

•	 maakt doelmatig gebruik van didactische 
werkvormen, groeperings- en organisatie-
vormen en (digitale) leermaterialen en -mid-
delen;

•	 maakt gebruik van transparante, valide en 
betrouwbare formatieve en summatieve 
evaluatie-instrumenten;

•	 betrekt leerlingen actief bij evaluaties (bij-
voorbeeld door peerassessment, zelfbeoor-
deling en zelfreflectie);

•	 registreert leervorderingen en -resultaten 
en legt deze vast in (digitale) leerlingvolg-
systemen;

•	 gebruikt evaluatiegegevens bij het ontwer-
pen en bijstellen van onderwijs.

9.1 Vakinhoudelijke bekwaamheid 
De leraar lichamelijke opvoeding is vakinhou-
delijk bekwaam als hij de inhoud van zijn vak-
gebied beheerst. Hij kan zijn leerlingen (1) be-
ter leren bewegen en sporten, (2) leren samen 
te bewegen, (3) leren bewegen te regelen en 
(4) leren óver bewegen. Hij heeft daarbij aan-
dacht voor persoonlijke beweeginteresses en 
richt zich op het realiseren van een actieve en 
gezonde leefstijl.

De leraar lichamelijke opvoeding kan vanuit 
zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leg-
gen tussen het vak lichamelijke opvoeding en 
de dynamische beweeg- en sportcultuur, on-
dersteund door actuele, theoretische en we-
tenschappelijke kennis en inzichten. 

Concretisering vakinhoudelijke 
bekwaamheid

De leraar lichamelijke opvoeding:
•	 volgt de (inter)nationale ontwikkelingen 

binnen zijn vakgebied en kan de leerinhoud 
van het vak op grond daarvan bepalen;

•	 legt de relatie van onderwijsinhouden met 
de landelijke kerndoelen en eindtermen van 
het vak;

•	 verantwoordt zijn onderwijsinhoud vanuit 
actuele theoretische en wetenschappelijke 
kennis en inzichten;

•	 overziet de opbouw van het curriculum van 
zijn vak, de plaats van zijn vak in het curri-
culum van de school en de doorlopende 
leerlijnen waarin sprake is van afstemming 
met andere vakken, leergebieden en lespro-
gramma’s;

•	 stemt zijn onderwijs inhoudelijk af op de 
verschillen tussen leerlingen; 

•	 legt de basis voor de (toekomstige) deelna-
me aan de beweeg- en sportcultuur;

•	 sluit aan bij actueel (maatschappelijk en lo-
kaal) beweeg- en sportbeleid.

en pedagogische    bekwaamheid
vakinhoudelijke, vakdidactische
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9.3 Pedagogische bekwaamheid 
De leraar lichamelijke opvoeding is pedago-
gisch bekwaam als hij op een ontwikkelingsge-
richte werkwijze een sociaal-emotioneel veilig, 
ondersteunend en stimulerend en daarmee 
motiverend leerklimaat voor zijn leerlingen 
kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van 
zijn leerlingen en stemt daarop zijn handelen 
af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en 
morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij 
kan zijn pedagogisch handelen afstemmen 
met zijn collega´s en met andere professio-
nals die voor de ontwikkeling van de leerling 
verantwoordelijk zijn. De leraar lichamelijke 
opvoeding draagt bij aan burgerschapsvor-
ming en de ontwikkeling van de leerlingen 
tot zelfstandige en verantwoordelijke volwas-
senen. Hij baseert zijn handelen op actuele 
(theoretische en wetenschappelijke) pedago-
gische kennis, inzichten en stromingen. 

Concretisering pedagogische bekwaamheid 

De leraar lichamelijke opvoeding:
•	 draagt zorg voor een ontwikkelingsgericht 

leerklimaat waarin sprake is van zorg, ver-
trouwen, veiligheid, samenwerking en res-
pect, en waarbij ruimte is voor exploratie; 

•	 schept duidelijkheid en structuur door doe-
len en verwachtingen uit te spreken en daar 
consequent en consistent in te handelen; 

•	 communiceert op een open en respectvolle 
manier met zijn leerlingen; 

•	 ondersteunt, stimuleert, enthousiasmeert 
en motiveert zijn leerlingen tijdens het on-
derwijsleerproces;

•	 observeert en draagt op een positieve ma-
nier bij aan groepsprocessen en de soci-
aal-emotionele, affectieve en morele ont-
wikkeling van zijn leerlingen;

•	 signaleert en speelt in op talenten en (on)
mogelijkheden in de ontwikkeling;

•	 zoekt naar oplossingen bij problemen in het 
gedrag van leerlingen;

•	 herkent culturele, seksuele en levensbe-
schouwelijke diversiteit en doet daar recht 
aan; 

•	 gaat integer om met lichamelijkheid en 
identiteit van de leerlingen; 

•	 stemt zijn pedagogisch handelen af met 
ouders en anderen die vanuit hun professi-
onele verantwoordelijkheid bij de leerlingen 
betrokken zijn.

en motiverend
leerklimaat

ondersteunend,     stimulerend
een bekwame leraar LO realiseert een 
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Met dit beroepsprofiel is een beeld geschetst van een ervaren 
leraar lichamelijke opvoeding die klaar is voor wat het vak nu en 
in de nabije toekomst van hem vraagt. Het profiel vormt de basis 
voor de uitwerking van opleidingskwalificaties en de kennisbasis.  
Ontwikkelingen gaan snel. Het is mogelijk dat zich bij het 
uitkomen van dit profiel alweer nieuwe ontwikkelingen voor-
doen die van invloed zijn op het handelen van de leraar licha-
melijke opvoeding. Om hier snel op in te kunnen spelen en 
hierover van gedachten te kunnen wisselen is de website  
www.kvloberoepsprofiel.nl ingericht. Dit is de plek voor profes-
sionals om zich te spiegelen aan het beroepsprofiel en om ervarin-
gen te delen. 

nawoord

kvloberoepsprofiel.nl is dé plek voor 
professionals om zich te spiegelen aan 
het beroepsprofiel en om 

te delen
ervaringen
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Door een regelmatige herijking wordt ervoor 
gezorgd dat het beroepsprofiel toekomst-
gericht blijft. Sinds de vaststelling van het 
profiel in 2010 hebben zich diverse vakin-
houdelijke, onderwijskundige en wettelijke 
ontwikkelingen voorgedaan. Voor de kwali-
teitsborging van leraren zijn door de Onder-
wijscoöperatie bekwaamheidseisen opge-
steld (2014). Deze bekwaamheidseisen zijn 
als uitgangspunt genomen bij de herijking. 
Zowel de professionele basis als de vakin-
houdelijke, vakdidactische en pedagogische 
bekwaamheden zijn door de werkgroep zorg-
vuldig en kritisch bekeken en vervolgens inge-
kleurd voor de leraar lichamelijke opvoeding.  

Op basis van diverse bronnen heeft de werk-
groep elf mogelijke ontwikkelingen voor het 
vakgebied lichamelijke opvoeding geformu-
leerd. Deze ontwikkelingen zijn in een enquête 
voorgelegd aan de leden van de KVLO (maart 
2016). De leden van de KVLO herkenden alle 
ontwikkelingen. Vervolgens heeft de werk-
groep de gevonden ontwikkelingen verwerkt 
in een concept-beroepsprofiel leraar licha-
melijk opvoeding. Deze exercitie is herhaald 
tijdens een ledenraadpleging (juni 2016). Het 
concept-beroepsprofiel is vervolgens (sep-
tember 2016) voorgelegd aan de lerarenoplei-
dingen lichamelijke opvoeding, de kaderdag 
van de KVLO en externe partners waaronder 
NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en het Net-
werk van docenten Bewegingsonderwijs aan 
de PABO. De verkregen reacties zijn verwerkt 
in het beroepsprofiel. 

 

Verantwoording 
ontwikkeling van het 
beroepsprofiel 2017

De leraar LO stemt zijn 
onderwijs inhoudelijk 
af op

tussen leerlingen
de verschillen
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OntWIKKeLIngen 

A Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs neemt de diversiteit binnen het onderwijs toe. De 
leraar lichamelijke opvoeding wordt meer dan ooit voor de uitdaging gesteld om voor iedere leerling 
betekenisvol onderwijs op maat aan te bieden.

B De relatie lichamelijke opvoeding en gezonde leefstijl krijgt steeds meer aandacht. Van de leraar li-
chamelijke opvoeding wordt daarom nadrukkelijker een bijdrage verwacht aan het leggen van de 
basis voor een levenlang sportief bewegen. 

C De verwachting is dat in het onderwijs meer nadruk komt te liggen op persoonlijke vorming en socia-
lisatie. De leraar lichamelijke opvoeding zal hier een bijdrage aan gaan leveren.

D Door taakdifferentiatie en toenemende diversiteit binnen de lichamelijke opvoeding (bewegen en 
sport) worden steeds andere eisen gesteld aan de professionele kwaliteit van leraren. De leraar licha-
melijke opvoeding zal zich meer dan ooit moeten (door)ontwikkelen.

E De leraar lichamelijke opvoeding draagt vaker bij aan de kwaliteit van het gehele onderwijs in de rol 
van curriculum- en onderwijsontwikkelaar binnen de context van lichamelijke opvoeding (onderwijs, 
sport, bewegen en gezondheid).

F Van de leraar lichamelijke opvoeding wordt gevraagd om explicieter de bijdrage van lichamelijke 
opvoeding aan de schoolvisie en –doelstellingen te verantwoorden.

G Binnen het onderwijs is meer aandacht aan het ontstaan voor het ontwikkelen van vakoverstijgen-
de kwaliteiten bij de leerlingen, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en 
samenwerken. Dit vraagt ook van de leraar lichamelijke opvoeding een andere didactische en peda-
gogische benadering. 

H De taakstelling van de leraar lichamelijke opvoeding verbreedt zich. Binnen de school door samen-
werking rond vakoverstijgende thema’s en specifiek aanbod voor bepaalde leerlingen en buiten de 
school op verbinding met de omgeving.

I Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zijn van invloed op het onderwijs. De leraar lichame-
lijke opvoeding benut in toenemende mate toepassingen op dit terrein om het onderwijsleerproces 
te ondersteunen en te bevorderen. 

J Evalueren wordt in het vak lichamelijke opvoeding breder en nadrukkelijker ingezet: gericht op het 
begeleiden en beoordelen van leerlingen en het plannen, realiseren en verbeteren van het onderwijs.

K Van leraren lichamelijke opvoeding wordt steeds meer een bijdrage verwacht aan talentherkenning 
en talentontwikkeling bij leerlingen op het gebied van sport en bewegen. Dit heeft invloed op de 
inhoud van het vak en op de gevraagde bekwaamheden van de leraar lichamelijke opvoeding.

bijlage 1. 
Ontwikkelingen die zijn 
voorgelegd aan de leden

Tabel 1  
Ontwikkelingen die verondersteld 
worden van invloed te zijn op het 
beroep van leraar lichamelijke 
opvoeding
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passend onderwijs

gezonde leefstijl

persoonlijke vorming

zich doorontwikkelen
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digitalisering
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bijlage 2.  
resultaat van de enquête bij 
de leden van de KVLO 

  Volledig oneens      Beetje oneens      Beetje eens      Volledig eens

Tabel 2 
Ledenpeiling 2016
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VaKDIDactIscHe beKWaamHeID Ontwikkelingen

De leraar lichamelijke opvoeding A B C D E F G H I J K

1 ontwerpt het vakwerkplan en daarbinnen pas-
sende leerlijnen

2 ontwerpt buitenschoolse en vakoverstijgende 
beweeg- en sportactiviteiten 

3 ontwerpt samenhangende lessen(series): ana-
lyseert de beginsituatie, formuleert leerdoelen, 
kiest leerinhouden, didactische werk- en orga-
nisatievormen en bijpassende evaluatieactivi-
teiten 

4 communiceert verwachtingen en leerdoelen 
met leerlingen

5 begeleidt het leerproces van leerlingen door 
het benutten van instructie- en feedbackvor-
men waarbij zelfsturing en probleemoplossend 
vermogen worden gestimuleerd

6 stimuleert door middel van didactische werk-
vormen motivatie, creativiteit en samenwer-
king van leerlingen

7 speelt in op en houdt rekening met de verschil-
len in het niveau en de kenmerken van leerlin-
gen

8 maakt doelmatig gebruik van didactische werk-
vormen, groeperings- en organisatievormen en 
beschikbare (digitale) leermaterialen en –mid-
delen

9 maakt gebruik van transparante, valide en be-
trouwbare formatieve en summatieve evalua-
tie-instrumenten

10 betrekt leerlingen actief bij evaluaties (bijvoor-
beeld door peerassessment, zelfbeoordeling en 
zelfreflectie)

11 registreert leervorderingen en -resultaten en 
legt deze vast in (digitale) leerlingvolgsystemen

12 gebruikt evaluatiegegevens bij het ontwerpen 
en bijstellen van onderwijs

VaKInHOuDeLIjKe beKWaamHeID Ontwikkelingen

De leraar lichamelijke opvoeding A B C D E F G H I J K

1 volgt de (inter)nationale ontwikkelingen bin-
nen zijn vakgebied en kan de leerinhoud van 
het vak op grond daarvan bepalen

2 legt de relatie van onderwijsinhouden met de 
landelijke kerndoelen en eindtermen van het 
vak

3 verantwoordt zijn onderwijsinhoud vanuit ac-
tuele theoretische en wetenschappelijke ken-
nis en inzichten

4 overziet de opbouw van het curriculum van zijn 
vak, de plaats van het vak in het curriculum van 
de school en de doorlopende leerlijnen waarin 
sprake is van afstemming met andere vakken, 
leergebieden en lesprogramma’s 

5 stemt zijn onderwijs inhoudelijk af op de ver-
schillen tussen leerlingen 

6 legt de basis voor de (toekomstige) deelname 
aan de beweeg- en sportcultuur 

7 sluit aan bij actueel (maatschappelijk en lokaal) 
beweeg- en sportbeleid 

bijlage 3.  
Overzicht van bekwaamheideisen in 
relatie tot de ontwikkelingen

Tabel 3 
Resultaat van raadpleging 
van leden van de KVLO  
(2 juni 2016)
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peDagOgIscHe beKWaamHeID Ontwikkelingen

De leraar lichamelijke opvoeding A B C D E F G H I J K

1 draagt zorg voor een ontwikkelingsgericht leer-
klimaat waarin sprake is van zorg, vertrouwen, 
veiligheid, samenwerking en respect, en waarbij 
ruimte is voor exploratie 

2 schept duidelijkheid en structuur door doelen 
en verwachtingen uit te spreken en daar conse-
quent en consistent in te handelen

3 communiceert op een open en respectvolle ma-
nier met zijn leerlingen 

4 ondersteunt, stimuleert, enthousiasmeert en 
motiveert zijn leerlingen tijdens het onder-
wijsleerproces

5 observeert en draagt op een positieve manier 
bij aan groepsprocessen en de sociaal-emotio-
nele, affectieve en morele ontwikkeling van zijn 
leerlingen

6 signaleert en speelt in op talenten en (on)moge-
lijkheden in de ontwikkeling

7 zoekt naar oplossingen bij problemen in het ge-
drag van leerlingen

8 herkent culturele, seksuele en levensbeschou-
welijke diversiteit en doet daar recht aan

9 gaat integer om met lichamelijkheid en identi-
teit van de leerlingen

10 stemt zijn pedagogisch handelen af met ouders 
en anderen die vanuit hun professionele ver-
antwoordelijkheid bij de leerlingen betrokken 
zijn 

De leraar lichamelijke 
opvoeding (LO) is de spil 
waar het om draait bij  
het goed leren 

bewegen
van kinderen
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