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Woord vooraf
Na een zomer vol sportplezier met de WK-voetbalgekte stevig op nummer één 
gaan we weer over tot de orde van de dag. Jawel, we staan alweer aan het begin 
van een nieuw schooljaar, eentje dat ongetwijfeld bol zal staan van vernieuwin-
gen, kansen en uitdagingen. Hopelijk heeft iedereen zijn training gestreken! 

Het wordt een belangrijk jaar, niet in het minst voor het onderwijs. De nieuwe 
minister Hilde Crevits zal ook wel een tikkeltje zenuwachtig zijn als ze stilstaat bij 
de grote uitdagingen die haar en haar team te wachten staan.

“Het onderwijs in Vlaanderen is van excellent niveau - en daar mogen we trots 
op zijn”, staat te lezen in het Vlaamse regeerakkoord. “De kwaliteit van ons on-
derwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de leerkrachten: onderwijs 
gebeurt in de klas en in de (brede) school. (…) Met de onderwijsverstrekkers en 
de vakorganisaties sluiten we een pact om de lerarenloopbaan aantrekkelijker 
te maken en beroepsuitval te verminderen.”

“(…)Concreet: wat verwachten we dat leerlingen kennen en kunnen en welke 
attitudes hebben ze ontwikkeld op een bepaald moment in hun schoolloop-
baan? Daarvoor reiken we als overheid middelen aan: omkadering, werkings-
middelen, investeringsmiddelen en nascholingsmiddelen. Kortom, de overheid 
bepaalt de doelstellingen, het kader en randvoorwaarden voor een kwalitatief 
onderwijs en bewaakt deze.
De wijze waarop deze kennis en vaardigheden worden aangebracht – het ‘hoe’ 
– blijft een taak van de scholen. De focus moet liggen op de kerntaak van het 
onderwijs: het ontwikkelen van de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om 
te komen tot personen die op een kritische, maatschappijbetrokken, autonome, 
verdraagzame, creatieve en verantwoorde manier kunnen participeren en bij-
dragen aan de samenleving.”

Minister Crevits, wij lezen met plezier dat u zal samenwerken met vakorganisa-
ties, dat u de lerarenloopbaan aantrekkelijker wil maken en dat u ook op nascho-
ling inzet. Wij zijn er zeker van dat de BVLO-leden deze inspanningen ten zeerste 
zullen waarderen.

De BVLO zal als vakvereniging blijven hameren op het belang van de Lichamelijke 
Opvoeding en de bewegingsopvoeding op school. Want wij verwachten dat leer-
lingen de ‘bewegingsattitude’ ontwikkelen zodat ze een leven lang fysiek actief 
blijven en er zo veel mogelijk plezier aan beleven. Bovendien is de Lichamelijke 
Opvoeding een opstap naar de (jeugd)sport, een onmisbare schakel in de drie-
hoek school, sportclub, gemeente. Een samenwerkingsverband dat wij als BVLO 
steeds hebben gestimuleerd en zullen blijven promoten. Dat zullen wij aan de 
onderwijsminister vertellen.
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