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Vragen van het lid Rudmer Heerema(VVD) aan de Minister voor Primair en 
Voortgezet Onderwijs over het artikel «Ruimtegebrek dreigt door extra 
gymlessen Hardenbergse scholen: «Vooral in Dedemsvaart»» (ingezonden 
10 maart 2023). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Ruimtegebrek dreigt door extra gymlessen 
Hardenbergse scholen: «Vooral in Dedemsvaart?»»1 

Vraag 2
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat elk kind minimaal twee uur per 
week bewegingsonderwijs krijgt en dat gemeenten voldoende tijd hebben 
gekregen om te voldoen aan deze bijgestelde norm? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat het voldoen aan landelijke regels voor bewegingson-
derwijs niet afhankelijk moet zijn van een oplettende lokale partij? 

Vraag 4
Is inmiddels 100 procent van alle gemeenteambtenaren op de hoogte van de 
bijgestelde urennorm, in plaats van 95 procent?2 

Vraag 5
Heeft elke gemeente inmiddels maatregelen getroffen om voldoende 
capaciteit voor bewegingsonderwijs te realiseren? 

Vraag 6
Hoe staat het met het door u aangekondigde communicatieplan om scholen 
en gemeenten steviger te wijzen op de urennorm?3 

1 AD, 8 maart 2023, «Ruimtegebrek dreigt door extra gymlessen Hardenbergse scholen: «Vooral 
in Dedemsvaart?»», https://www.ad.nl/hardenberg/ruimtegebrek-dreigt-door-extra-gymlessen-
hardenbergse-scholen-vooral-in-dedemsvaart~adfb8582/

2 Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2022–2023, nr. 339
3 ibidem
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Vraag 7
Bent u bereid te onderzoeken welke gemeenten nog niet kunnen voldoen aan 
de urennorm? En bent u tevens bereid te onderzoeken welk deel van de 
gemeenten enkel kunnen voldoen aan de urennorm door buiten te gymmen? 

Vraag 8
Kunt u garanderen dat alle scholen bij aanvang van het nieuwe schooljaar 
kunnen voldoen aan de urennorm bewegingsonderwijs? Indien niet, waarom 
niet? Welke verdere maatregelen gaat u nemen om te garanderen dat elk kind 
met ingang van het schooljaar 2023–2024 twee lesuren per week bewegings-
onderwijs kan krijgen?
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