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Nieuwsflits 6 

Nieuws over de WBO 

Zaanstad bezuinigt, de WBO heeft daar 

ook mee te maken. De gemeente zet 

ons “op afstand”, zoals dat heet. Vanaf 

nu zullen we helaas Debbie Jonkhart als 

vaste ambtelijke ondersteuning moeten 

missen en onze vergaderplek in het 

gemeentehuis is verleden tijd. Gelukkig 

blijft Debbie wel beschikbaar voor 

vragen en advies en blijft de WBO 

bereikbaar: wbozaanstad@gmail.com.  

We hebben afscheid genomen van 

Renier IJskes en Onno den Otter.      

Onze oproep van vorige keer heeft 

gewerkt: Nieuwe collega’s komen de 

lege plekken opvullen. Een overzicht 

komt volgende keer. 

Drie collega’s uit de WBO zijn in gesprek 

met de gemeente over nieuwbouw en 

inrichting van nieuwe gymzalen. We 

vinden het positief van de gemeente dat 

de WBO in een vroeg stadium hierbij 

betrokken wordt. Zo kunnen problemen 

als in Haarlem, waar twee vaste 

steunpalen in een gymzaal staan, 

wellicht voorkomen worden. 

   Activiteit Judo     

 

Wat een geweldige workshop is dat 

geweest! Dertig collega’s hebben 

genoten van Warners vakmanschap.  

Een week nadat hij aan ons heeft 

lesgegeven kreeg hij de 6e dan. Toeval? 

De WBO heeft hem een fotocollage van 

de workshop in een lijst gegeven. De 

deelnemers weten welke foto dat is.  

Voor schoolse judoactiviteiten mag je 

hem altijd benaderen, ook voor advies: 

www.sportschoolsalomons.nl 

 

 

Basketball 

 

Henk Pieterse, ex-basketballprof, 
geeft in Landsmeer een clinic voor de 

jeugd van 6 – 12 jaar.  Zijn wijze van 

omgaan met deze leeftijdsgroep is 

verbazend – verrassend- stimulerend – 

uitdagend.  We hebben dit tijdens onze 

studiedag in 2008 zelf mogen ervaren. 

Nu de kans om hem te zien acteren. 

Deze kans moet je niet laten lopen! 

Zaterdag 18 februari, 9.30 – 12.00 u                           

Indoorcentrum Landsmeer              

Deelname kinderen:  €  2.00 

Toeschouwers gratis.  

 Boekbespreking 

 

Handbal keepen is een vak apart! 

Handbaltrainers weten handbal spelers  

veel te bieden, er is info en oefenstof 

genoeg. Maar voor keepers? Niets te 

vinden. Frans van Bussel, zelf ervaren 

handbal keeper op hoog niveau, heeft 

een zeer leesbaar meesterwerkje 

geschreven waarmee dit probleem 

geheel is opgelost. Goed leesbaar, 

duidelijke indeling, heldere omschrijving 

van de oefenstof. Vol met tekeningen, 

schema’s en verrassende aanvullingen 

Zaalhandbal keepen, meer dan “op doel 

staan” is dan ook warm aanbevolen! 

Prijs: € 19.95 www.handbalkeepen.nl 

 

 KVLO nieuws: 

Gymleerkrachten ontwikkelen methode 

bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2 

De stakingsbijeenkomst tegen de 

bezuiniging op passend onderwijs is in 

de Amsterdam ArenA 

Wat te doen bij bezuinigingen op 

bewegingsonderwijs in het PO.  

Nederlandse docenten gratis naar Body 

Worlds tentoonstelling in Amsterdam 

Enquête over leerlingvolgsystemen in 

het bewegingsonderwijs 

NOC*NSF en Olympisch Stadion 

lanceren lespakket London 2012 

 

 

 

 

Meer info… http://kvlo.nl/ 
http://www.kvlo.nl/sf.mcgi?4802 

Aansprakelijkheid 

Op de tweede pagina staat er een artikel 

over zorgplicht en aansprakelijkheid. De 

uitspraken zijn van de rechtbank te 

Assen en gelden dus als jurisprudentie.  

In dit voorval gaat het om het gebruik 

van de minitrampoline, maar de 6 

“Kelderluik criteria” gelden bij elke 

activiteiten die jij als docent kan 

aanbieden in en rond de sport/gym 

lessen. 
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Aansprakelijkheid bij ongevallen tijdens de gymles 

Zorgplicht 

Scholen hebben tegenover hun leerlingen een zorgplicht.  

Zij moeten het gebouw en de lessen zo inrichten dat deze  

voldoende veilig zijn.  

Dat geldt ook voor de gymles, inclusief de opstelling,  

het gebruik en het opruimen van de gymtoestellen. 

 

Rechtbank Assen 

In een recente uitspraak van de rechtbank Assen *1 werd een school aansprakelijk gesteld voor schade die was ontstaan 

tijdens een gymles, na een ongeval met een mini trampoline. Het feit dat de docent kort afwezig was toen zich het ongeval 

voordeed was daarbij doorslaggevend. 

 

Bij de oefening was een brugklas leerlinge ongelukkig op de landingsmat terecht gekomen. De leerlinge stelde, dat zij ten 

gevolge van die val letsel had opgelopen (aanhoudende hoofdpijn) en daardoor schade leed. Zij stelde de school daarvoor 

aansprakelijk.  

De rechter bepaalde in deze zaak, dat de school de schade van de leerlinge moest vergoeden omdat de school niet in 

voldoende mate aan haar zorgplicht had voldaan. De rechter redeneerde daarbij als volgt; 

• Een oefening met een mini trampoline kan als risicovol worden beschouwd en vraagt daarom om een grote 

alertheid van de docent. 

• Zowel voorafgaand als tijdens de oefening dient de docent duidelijke instructies te geven. De 

(getuigen)verklaringen van de leerlingen over de manier waarop de oefening moest worden uitgevoerd waren niet 

eenduidig. Daaruit maakt de rechter op, dat niet is komen vast te staan, dat de instructie van de docent duidelijk 

genoeg is geweest. 

• Omdat een risicovol toestel werd gebruikt had de docent de leerlinge niet zonder zijn toezicht mogen laten 

oefenen. Ook niet nadat zij de oefening al drie maal geheel volgens zijn instructie en goed, had uitgevoerd. 

• De docent had er bedacht op moeten zijn, dat leerlingen in deze leeftijd graag experimenteren, zodat de kans niet 

ondenkbaar was, dat de leerlinge, na de oefening drie maal op de voorgeschreven wijze uitgevoerd te hebben, 

voor de vierde keer zonder toezicht een wat andere wijze van uitvoeren zou willen uitproberen. Met andere 

woorden, de gymdocent heeft door de oefening uiteindelijk zonder toezicht te laten uitvoeren, het risico op letsel 

laten ontstaan en is daarom aansprakelijk voor de schade van het ongeval. 

Criteria om de aansprakelijkheid te bepalen 

Rechters hanteren bij de beoordeling van aansprakelijkheidsvraagstukken de zogenaamde Kelderluik-criteria. (Criteria, 

opgesteld in een zaak die ging over een ongeval in een café door een openstaand kelderluik). 

In een uitspraak van de rechtbank Almelo *2 (eveneens over een gymongeval met een trampoline) somt de rechter deze 

criteria nog eens op.  

Het ging in die zaak om een leerlinge die tijdens een trampoline-oefening ongelukkig was neergekomen op de landingsmat 

en vervolgens naast die mat was terechtgekomen. Ze had letsel opgelopen aan haar arm. De rechter bepaalde dat er door 

een deskundige moet worden getoetst of er sprake is van een onveilige of onjuiste opstelling van de trampoline en somt 

daarbij onderstaande subvragen op die daarbij beantwoord moeten worden (de zogenaamde Kelderluik-criteria.):  

1. was de opstelling van de oefening conform de verkeers- en veiligheidsnormen die horen bij die oefening? 

2. hoe groot is de waarschijnlijkheid van een ongeval bij deze oefening? 

3. in welke mate heeft de onvoorzichtigheid van de leerlinge een rol gespeeld? 

4. hoe ernstig en omvangrijk is mogelijk de schade als het risico van vallen op een landingsmat zich voordoet? 

5. welke eisen moeten in het algemeen en in dit bijzondere geval worden gesteld aan de zorgplicht, bestaande uit het 

houden van toezicht en/of het geven van instructies van de docent? 

6. hoe bezwaarlijk is het om maatregelen te treffen om een ongeval te voorkomen? 

1. Rechtbank Assen, 31 augustus 2011, HA ZA 10-600 

2. Rechtbank Almelo, 20 april 2011, HA ZA 10-52  


