
 
 

Gebruik minitrampoline; juridische aspecten 

Binnen onderwijsorganisaties en dan specifiek binnen het bewegingsonderwijs 
heeft het veilig gebruik maken van de minitrampoline de nodige aandacht 
gekregen.  

Op dit moment is het standpunt dat de gebruiker, docent, leerkracht of trainer 
voldoende geschoold dient te zijn en dus bekwaam om de risico’s op de juiste 
manier in te schatten en er adequaat mee op te gaan.  

 

Het meest recente formele standpunt van de KVLO (vakvereniging voor 
docenten lichamelijke opvoeding) is van 22 april 2008 en luidt:    
 
‘Het gebruik van de minitrampoline is toegestaan voor iedere leerkracht die 
bevoegd is voor bewegingsonderwijs. Er zijn geen wettelijke beperkingen die op 
dit gebied gelden voor het gebruik van de minitrampoline.’ 
 
Bij de keuze van lesonderdelen is het aan de leerkracht om zich de vraag te stellen of hij/zij 

voldoende bekwaam is in het lesgeven van dit onderdeel. In het geval van de 

minitrampoline is dit van belang omdat er op het gebied van veiligheid een aantal 

afwegingen moeten worden gemaakt om de lessituatie veilig te laten zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn: Sluit de lesstof aan bij het niveau van de leerlingen? Is de opstelling zodanig dat 

risico’s worden vermeden? Sta ik met de hulpverlening op de juiste plaats? Ben ik bekwaam 

in het hulpverlenen?  

 

Er kunnen in Nederland scholen zijn waarvan het bevoegd gezag het gebruik van de 

minitrampoline heeft verboden. Voor alle werknemers, maar bijvoorbeeld ook stagiaires van 

de leergang bewegingsonderwijs die op een dergelijke school stage lopen, is zo’n uitspraak 

bindend. Dit ondanks het feit dat deze studenten opgeleid worden om dit toestel te 

gebruiken in hun lessen. 

 

In 1976 is er naar aanleiding van een ernstig ongeval een verbod ingevoerd op het gebruik 

van de minitrampoline in de lessen bewegingsonderwijs. Dit algehele verbod is door middel 

van een circulaire met veiligheidsrichtlijnen in 1980 weer opgeheven. Er zijn toen 

voorwaarden gesteld bij het gebruik van de minitrampoline maar in 1991 is deze circulaire 



 
 

ingetrokken. Het argument hiervoor was dat de richtlijnen inmiddels weer verouderd waren 

(veranderde inzichten, inhoudelijke discussies in vakwereld) en dat de minister het een zaak 

van het bevoegd gezag vond om de veiligheid te waarborgen en eventuele regels voor het 

gebruik op te stellen. 

 

De KVLO adviseert alleen bevoegde en bekwame leerkrachten gebruik te laten maken van de 

minitrampoline. Deze activiteit is risicovol en vraagt om een hoge mate van deskundigheid.  

In het vakwerkplan wordt de inhoud van het bewegingsonderwijs vastgelegd. Daar kan ook 

in opgenomen worden wie wel en wie niet met de minitrampoline mag werken en wat wel 

en wat niet toegestaan wordt. 

    

 

Op basis van dit standpunt heeft Dick Sol, een gerenommeerd deskundige op het gebied van 

minitrampolinespringen en auteur van het boek ‘trampolinespringen’, een drietal artikelen 

geschreven in het vakblad voor leraren lichamelijke opvoeding getiteld ‘gebruik van de 

minitrampoline en zorgplicht.  

Deze artikelen zijn ter kennisname en achtergrondinformatie opgenomen in de reader.   

 
 
 
 
 

Verenigingsorganisaties 

  
Binnen verenigingsorganisaties en specifieke turn, circus- en 
gymnastiekverenigingen wordt de volgende richtlijn gehanteerd.  
 

‘Iedere bekwame trainer mag zonder beperkingen 
de minitramp gebruiken.’ 

 
Het gebruik van de minitrampoline dient uiteraard passend te zijn voor de doelgroep, de 

leeftijd en het beweegniveau. 

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk.   

Bij het gebruik door bekwame trainers (veelal in het bezit van een diploma of certificaat) 

worden de eventuele ongelukken gedekt door de verzekering. 


