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“De verhoging van het verplichte aantal uren bewegings- 
onderwijs is goed voor de Nederlandse topsport”
Scholen in het primair onderwijs moeten minimaal twee uur gymles per week verzorgen. Begin februari werd een 
voorstel daartoe in de Tweede Kamer aangenomen. De verhoging van het verplichte aantal uren bewegingsonderwijs 
moet ervoor zorgen dat kinderen een actieve en vaardige leefstijl krijgen én enthousiaster voor sport worden. Dat is 
ook goed nieuws voor de Nederlandse topsport.
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Cees Klaassen, directeur van de  
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke 
Opvoeding (KVLO):
“Sinds de jaren tachtig gaat de motorische ontwik-

keling van kinderen achteruit. Funest is vooral als er 

eenzijdig wordt opgeleid en lesgegeven. Veel scholen 

hanteren al langer die twee uur als norm, maar laten 

gymlessen door onbevoegden verzorgen. Daardoor 

bewegen kinderen wel, maar niet goed en niet veilig. 

Dat is onverantwoord. Wat de KVLO vooral belangrijk 

vindt, is dat gymlessen gegeven worden door een vak-

leerkracht. Gebleken is dat leerlingen die les hebben 

gehad van een vakleerkracht een betere motoriek ont-

wikkelen. Het liefst zien wij dat er op basisscholen 

naast die twee uur bewegingsonderwijs, ook nog een 

keuzevrij, derde beweeg-uur komt. Plus iedere week 

twee uur bewegen rondom de school, in samenspraak 

met sportverenigingen uit de buurt of een buurtsport-

coach.”

Joop Alberda, technisch directeur Nevobo:
“Dat het aantal uren bewegingsonderwijs sinds de jaren 

tachtig is teruggelopen, zien we terug in de volleybal-

sport. Kinderen komen met een motorische achter-

stand bij een club binnen of blijken eenzijdig ontwik-

keld. Algemene bewegingsscholing, balvaardigheid 

en handigheid blijven achter. Het huidige bewegings-

onderwijs in Nederland, dat ene uurtje per week, is 

onvoldoende voor een gezonde en vitale samenle-

ving. Dat het aantal uren naar minimaal twee gaat, 

is een begin. Als volleybalbond werken we aan een 

plan om het bewegingsonderwijs vooruit te helpen. 

Mijn droom is dat sportbonden het onderwijs gaan 

helpen. Onderwijs kan het niet alleen. Veel later zal 

dat gevolgen kunnen hebben voor de topsport. Een 

gezonde samenleving is van hogere prioriteit.”

Remo Mombarg, lector 
Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het 
Instituut voor Sportstudies van de 
Hanzehogeschool in Groningen:
“Ik geloof niet dat dit goed nieuws is voor de Neder-

landse topsport. Hooguit krijgen jongeren nu iets meer 

tijd om een sportidentiteit te ontwikkelen en plezier in 

bewegen te ervaren. Ik vind de nieuwe norm risicovol, 

omdat we twee uur per week bewegen nu als grens 

gaan zien, terwijl leerlingen nog veel meer moeten 

bewegen. Het menselijk lichaam is gemaakt om mini-

maal acht uur per dag te bewegen, en dat zou ik als 

minimum qua aanbevolen beweegtijd adviseren. Het 

onderwijs moet leerlingen de hele dag uitdagen tot 

bewegen, door aanpassing van lokalen en gebouwen, 

door een mentaliteitsverandering. In Amerika is de 

levensverwachting van jongeren met obesitas al met 

vijf jaar naar beneden bijgesteld. Misschien is dat ook 

ons voorland. Dat vraagt een omvattender aanpak 

dan twee uurtjes gym per week. In Finland wordt tij-

dens elk lesuur een kwartier bewegen ingebouwd. 

Bewegen moet niet alleen een vak zijn, maar post-

vatten in de genen van onderwijzend personeel, kin-

deren en ouders.”

Anneke van Zanen, voorzitter NOC*NSF:
“Het is altijd positief als er een uur bewegingsonderwijs 

bij komt. Bewegen is aantoonbaar positief voor lijf en 

geest. We moeten állemaal, niet alleen in het onderwijs, 

elke dag voldoende bewegen. Als dat in het algemeen 

een positief effect heeft, zal het ook voor de topsport 

positief werken. Zelf kom ik uit de handbalsport. Daar 

worden de laatste jaren steeds meer klachten als shin 

splint geconstateerd, mogelijk omdat sporters als kind 

minder buiten speelden en niet gewend zijn om op ver-

schillende ondergronden – zacht én hard – te bewegen. 

Overigens geloof ik dat het onderwijs geholpen moet 

worden, ook door NOC*NSF. Leraren krijgen al zo veel 

op hun bordje. We moeten er met elkaar de schouders 

onder zetten.” •
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Hoe (meer) mensen te laten sporten en bewegen?
De kosten voor de gezondheid rijzen 

de pan uit. Welk (duurzaam) systeem 

van gezondheidszorg is nodig om die 

kosten beheersbaar te houden? Met 

het vergrijzen van de bevolking is er 

steeds meer aandacht voor preventie. 

Maar in financiële zin is nog sprake van een mismatch. 

Aan de gezondheidszorg wordt jaarlijks 80 miljard euro 

besteed, aan preventie 2 miljard.

Sport en bewegen helpt ziekte te voorkomen, draagt 

bij aan een gezonde leefstijl en stelt ouderen in staat 

langer zelfstandig te blijven wonen. In juni 2019 brachten 

het Mulier Instituut en adviesbureau Rebel een rapport 

uit over het maatschappelijk rendement van investe-

ringen in sporten en bewegen. Volgens de onderzoe-

kers is dat rendement tweeënhalf keer de investering. 

Omdat nog slechts de helft van de Nederlanders sport 

en beweegt, liggen er dus kansen!

Er worden al volop initiatieven ontplooid. NOC*NSF 

en de sportbonden proberen het traditionele vereni-

gingsaanbod beter toe te snijden op de actuele vraag. 

Het gaat daarbij meestal om initiatieven om de onge-

bonden sporter te binden via alternatieve lidmaatschaps-

vormen, om apps die toegevoegde waarde leveren en 

om een minder competitief sportaanbod. Gemeenten 

en provincies proberen hun bewoners te stimuleren tot 

sportdeelname en een gezonde leefstijl. En verzeke-

ringsmaatschappijen helpen verzekerden te stoppen 

met roken of af te vallen.

Wat nog ontbrak is een verklarend model voor sportdeel-

name. Vorig jaar september presenteerde het Sociaal en 

Cultureel Planbureau samen met het RIVM zo’n model. 

Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren 

(zes tot negentien jaar) en volwassenen (twintig jaar 

en ouder). Uit het model blijkt dat volwassenen die 

hechten aan gezondheid, gaan sporten en bewegen bij 

een commerciële aanbieder. Volwassenen die hechten 

aan prestaties, sluiten zich eerder aan bij een sportver-

eniging. Jongeren stoppen met sporten bij een ver-

eniging als ze competitie minder belangrijk vinden of 

er minder goed in zijn. Jongeren in wijken met een 

lagere leefbaarheid sporten vooral informeel op plein-

tjes, veldjes en Cruyff Courts.

Het is nog niet mogelijk het model te differentiëren 

naar wijken of takken van sport. Het is wel een extra 

tool om te bepalen welke initiatieven de meeste kans 

hebben op succes. Door de vergrijzing stijgt bijvoor-

beeld het aantal ouderen dat sport met 700.000. Die 

ouderen blijken hun activiteiten nu vooral te ontplooien 

in zorginstellingen. Mogelijk vanwege de begeleiding 

van fysiotherapeuten en de sfeer van gezelligheid en 

ontspanning.

Voor een efficiënte inzet van middelen ter stimulering 

van sporten en bewegen is het verstandig na te gaan 

welk aanbod welke organisaties het best kunnen bieden. 

Uit de deelnamemonitor blijkt dat achttien procent van 

de bevolking nooit sport. Het heeft weinig zin daar 

actie op te zetten. De groep waar wel kansen liggen, is 

divers en er zullen dus verschillende acties nodig zijn. 

Naast het bieden van een toegesneden aanbod zijn 

ook sfeer en groepssamenstelling van belang. Zeker 

bij kleine organisaties is het niet verstandig “iedereen” 

binnen te halen. Kern van een vereniging is immers van 

oudsher een verbond van “gelijkgezinden”. Daardoor 

ontstaat binding. In de deelnamemonitor wordt in dit 

verband de legitieme vraag gesteld of jongeren op de 

pleintjes zich ooit aangetrokken zullen voelen tot een 

sportvereniging.

Gezien de uiteenlopende wensen van mensen is het ver-

standig goed te onderzoeken welke takken van sport 

het meest geschikt zijn voor welke doelgroep (ouderen, 

jongeren). Ook lijkt het verstandig te onderzoeken welke 

steun organisaties buiten de sport kunnen bieden om 

sport en bewegen aantrekkelijker te maken. Ook het 

verschil in sportaanbod tussen de Randstad en de rest 

van Nederland verdient aandacht. Het zou verstandig 

zijn als het aanstaande rapport van de Nederlandse 

Sportraad over organisatie en financiering van de sport 

op deze verschillen ingaat. Algemene adviezen helpen 

niet. Daarvoor is de doelgroep te divers. •

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder,  
organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).
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