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1

In dit document wordt de term ‘bewegingsonderwijs’ gehanteerd. Hiermee wordt ook lichamelijke opvoeding
bedoeld.
2
Dit document is opgesteld door de KVLO in samenspraak met docenten lichamelijke opvoeding, leveranciers
van gymzaalinrichting, leerplanontwikkelaars, opleiders, methodeschrijvers en (beleids)medewerkers van
verschillende gemeenten. Hiermee wordt dit document gedragen door de vakwereld.







3

Mogelijk worden deze lijsten in de loop van 2018 toegevoegd.

4

Iedere gemeente heeft het recht haar eigen verordeningen op te stellen. Voor een aantal situaties zijn
voorbeelden ontworpen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vaak stellen de gemeenten hun
verordeningen dan sterk vergelijkbaar met het voorbeeld op.











1. Vaste toestellen:
1.1 Plafondvoorzieningen
 Elektrische plafondunits* (20jr)
 Klimtouwinstallatie** (20jr)
1.1.1 Accessoires plafondvoorzieningen
 Klimtouwen (10jr)
 Turnringen*** (15jr)
 Zitschotels (20jr)
 Trapezestok (20jr)
1.1.2 Themabudget accessoires plafondvoorzieningen
 Naar invulling gebruikers (b.v. Klimraam/touwladder/
schommel inclusief opbergmogelijkheden) (10jr)

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

6 stellen
1

€ 12.000
€ 2.750

6 stellen
1

€ 12.000
€ 2.750

8
4 stellen
2
4

€ 1500
€ 725
€ 85
€ 500

8
4 stellen
n.v.t
4

€ 1500
€ 725
n.v.t
€ 500

-

€ 1500

-

€ 1500

* Stroompunten voor de elektrische plafondunits dienen
opgenomen te worden in het bouwbudget.

De keuze voor een zaal/hal van 7 of 9 meter hoogte in plaats van 5,5 meter, kan
een kostenpost opleveren om zwaaipuntverlaging aan te brengen. Deze kostenpost
ontstaat ten gevolge van de bouwkundige keuzes. Deze kosten kunnen in de
duizenden euro’s lopen. Deze kosten dienen dus niet te worden toegeschreven aan
het beschikbare budget vanuit de vergoeding voor de eerste inrichting met
onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal bewegingsonderwijs.

** Bij klimtouwinstallaties kan ook gekozen worden voor
bijvoorbeeld twee installaties met vier touwen. Kosten hierin
verschillen.

*** Bij handbediende losse ringenstellen zullen ook een haak,
een kettingbak en nisje bij de inventariskosten komen.

1. Vaste toestellen:
1.2. Wandvoorzieningen
 Klimrek (20jr)
 Basket oefeninstallaties (in hoogte verstelbaar)* (20jr)
 Schuifprofiel met bevestigingspunten & spansysteem (25jr)

1. Vaste toestellen:
1.3 Grondvoorzieningen
 Grondpotten (30jr)
 Vloerbevestigingspunten (30jr)
 Spanband (10jr)
 Deksellichter (5jr)
1.3.1 Themabudget wand/grondvoorzieningen


Naar invulling gebruikers (b.v. (extra) klimrek/
duikelrekstokcombinatie** (25jr))

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

1

€ 4200

1

€ 4200

4
4

€ 4250
€ 1175

6
6

€ 6375
€ 1175

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

6
8
8
1

€ 1875
€ 1400
€ 500
€ 15

6
8
8
1

€ 1875
€ 1400
€ 500
€ 15

-

€ 4500

-

€ 4500

* Bordmaat (90*120 cm). Indien voor verenigingsgebruik meer/grotere
installaties nodig zijn dient deze post bekostigd te worden uit budget voor Sport.

** Bestaande uit drie of vier zuilen van 260 cm en opbergsysteem, twee keer rekstok en opbergsysteem.
Een duikelrekstokcombinatie kan ook door middel van een rekstok tussen combiframes of ophanging in
variastellen en inhaken van de verstelbare spanbanden in vloerbevestigingspunten gerealiseerd worden.

2. Verplaatsbare toestellen
2.1 Spring-, steun- en balanceertoestellen
 Springplank (10jr)
 Springplank junior (10jr)
 Minitrampoline of plankoline/ergotramp (10jr)
 Springkast (15jr)
2.1.1 Toebehoren voor spring-, steun- en balanceertoestellen
 Ladder (15jr)
 Glijbaan (15jr)
 Duikelstang (voor b.v. tussen combiframe) (15jr)
2.1.2 Overig
 Turnbank met evenwichtslat*(15jr)
2.1.3 Themabudget steun- en balanceertoestellen



Steuntoestellen; naar invulling gebruikers (b.v. methodische
hulpblokken, combiframes incl. sprinkastdek, bok) (15jr)
Balanceermateriaal; naar invulling gebruikers (b.v. slackline,
eenwieler, balanceerbal, pedalo’s, skateboard etc.) (8jr)

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

2
1
2

€ 950
€ 400
€ 1050

2
n.v.t
2

€ 950
n.v.t
€ 1050

2

€ 3500

2

€ 3500

1
1
1

€ 400
€ 360
€ 235

n.v.t
n.v.t
n.v.t

n.v.t
n.v.t
n.v.t

6

€ 3600

6

€ 3600

-

€ 4500

-

€ 4500

-

€ 1200

-

€ 2000

* Er kan gekozen worden voor evenwichtslatten met verschillende breedtes. Er kan ook
gekozen worden om een deel van de banken te vervangen door boardingelementen.
Bijvoorbeeld vier banden en acht boardingelementen.

2. Verplaatsbare toestellen

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

2
12
2
n.v.t

€ 2200
€ 3500
€ 2800
n.v.t

2
12
2
1

€ 2200
€ 3500
€ 2800
€ 575

n.v.t
1
3

n.v.t
€ 110
€ 150

1
2
2

€ 100
€ 220
€ 100

-

€ 2000

-

€ 2750

2.2 Landingsvlakken
 Lange turnmat (min. 5 meter) (10jr)
 Turnmatje incl. hechtstroken (8jr)
 Landingsmat (8jr)
 Zachte dempingsmat (8jr)
2.3 Multifunctionele spelnetten
 Lengtenet (5jr)
 Breedtenet (5jr)
 Spelnet 1/3 zaal (b.v. badmintonnet/minivolleybalnet) (5jr)
2.4 Themabudget spelmaterialen
 Naar invulling gebruikers (b.v. korfbalpalen + korf,
tchoekbalframe + net, tafeltennistafel + net,
voetbal/hockeydoel klein + net, honkbalpalen) (10-20jr)

2. Verplaatsbare toestellen
2.5 Bergings- en transportmateriaal
 Mattenwagen 12 turnmatten (25jr)
 Wagen landingsmatten (25jr)
 Wagen lange matten (25jr)
2.6 Themabudget zelfverdediging, bewegen op muziek en
innovatie
 Zelfverdediging; naar invulling gebruikers (b.v. judomatten,
bokshandschoenen, trap/stootkussens) (10jr)
 Bewegen op muziek; naar invulling gebruikers (b.v.
muziekinstallatie, steps, percussieset, tamboerijn) (10jr)
 Innovatie verplaatsbare toestellen; naar invulling
gebruikers (b.v. crossfit, bootcamp etc.) (10jr)

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

1
1
1

€ 500
€ 600
€ 400

1
1
1

€ 500
€ 600
€ 400

n.v.t.

n.v.t.

-

€ 2500

-

€ 750

-

€ 1750

-

€ 1000

-

€ 1000

3. Onderwijsleerpakketten
3.1 Themabudget onderwijsleerpakketten
 Naar invulling gebruiker (5jr)

4. Totaal
1.
2.
3.
4.

Vaste materialen
Verplaatsbare materialen
Onderwijsleerpakketten
Totaal

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)

-

€ 3250,-

-

€ 6500

Primair onderwijs
(aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)
€ 36975
€ 30205
€ 3250,€ 70.430

Voortgezet
onderwijs (aantal)

Kosten indicatie
Excl. btw (totaal)
€ 39015
€ 34595
€ 6500
80.110

-

-

Eventuele projectbegeleiding, voormontage, vracht- en montagekosten zijn niet opgenomen in de kosten genoemd achter de materialen.
Hiervoor moet rekening gehouden worden met een verhoging van ongeveer 5% van de aanschafkosten van een complete basisinventaris.

Als jaarbudget wordt geadviseerd 8% van het inrichtingsbudget van nieuwbouw te reserveren. Hierdoor kan de inrichting op peil gehouden worden.















3. Onderwijsleerpakketten VOORBEELD!
3.1 Ballen*

3.2 Handgereedschap/Slagmateriaal (vervolg)




Basketbal
Volleybal




Hoepels
Pittenzakjes



Zaalvoetbal



Kunststof spelblokken













Buitenvoetbal
Handbal
Korfbal
Rugbybal
Hockeybal (no-bounce)
Gatenbal
Tennisbal
Tafeltennisbal (per 6)
Softbal (safety softbal)
Foambal
Speelbal

 Medicinebal
 Binnenstootkogel
3.2 Handgereedschap/Slagmateriaal

 Bouncebalset
 Beachbalset
 Werpringen
 Jongleermateriaal
3.3 Afbaken-/markeringsmateriaal
 Afbaken-/markeringsbol (set 40 stuks)
 Honken (set )
 Markeerschijf (voor bijvoorbeeld wachtplekken)
 Partijlint (verschillende kleuren)
 Pilon
 Tijdelijke belijning (tape/rol/set/strips)
3.4 Diversen




Badmintonracket (verschillende steellengte)
Tennisracket (verschillende steellengte)









Squashracket
Tafeltennisbat




Zandloperset
Stopwatch



Unihockeystick



Meetlint




Slagknuppel
Slagplank




Scoreboard
Ballenpomp




Estafettestokje
Frisbee




Ballenwagen
Opbergboxen/materiaalkast




Springtouw
Springtouwtje




Berging hoepels
Whiteboard




Stok (1 meter)
Trektouw




Magnesiumbak
Handfluit

Shuttles (koker)
Toverkoord
Elastische band
Hoogspringkoord

* Van de verschillende soorten ballen zijn ook ‘mini’ of ‘zachte’ of andere varianten
beschikbaar. Bepaal op basis van doelgroep, onderwijsmethode en vakwerkplan
welke varianten het meest geschikt zijn.

