Platform Onderwijs 2032
Amsterdam, 18 november 2015

Betreft:

Bewegen en bewegingsonderwijs in Onderwijs2032

Geachte leden van het Platform2032,

Met belangstelling heeft de Sportraad Amsterdam kennis genomen van uw voorstel voor de
hoofdlijn van het advies Onderwijs 2032. Het betreft een inspirerend initiatief dat – mede
getuige de indrukwekkende maatschappelijke dialoog – bovendien blijk geeft van een
ruimdenkende aanpak. Des te opmerkelijker naar onze mening is dan ook de summiere
aandacht die besteed wordt aan de fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen en de rol
die het (bewegings)onderwijs daarin dient te spelen.
Het belang van voldoende bewegen behoeft immers nauwelijks nog betoog. Niet alleen
omdat tal van ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, overgewicht en inactiviteit onder
jongeren zorgen baren. Maar evenzeer omdat de positieve effecten van voldoende bewegen
veel verder strekken dan fysiek welbevinden alleen. Zo verbetert het de motorische en sociale
vaardigheden, het zelfbeeld en het concentratievermogen van kinderen. Onder meer het
leervermogen, de schoolprestaties en de brede ontwikkeling van het kind profiteren hier van.
Dat dit alles inmiddels ook herhaaldelijk wetenschappelijk is aangetoond, kan u welhaast niet
ontgaan zijn.
Al deze bewezen positieve effecten ten spijt heeft de Sportraad Amsterdam twee jaar geleden
moeten constateren dat bewegen en bewegingsonderwijs nog altijd een marginale rol spelen
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in het onderwijscurriculum. Het advies (aangehecht) dat wij hier vervolgens aan wijdden heeft
er toe bijgedragen dat zowel de Tweede Kamer als de Amsterdamse gemeenteraad er op
hebben aangedrongen het ambitieniveau ten aanzien van het bewegingsonderwijs fors te
verhogen. Alleen het onderwijs, zowel primair als voortgezet, bereikt alle kinderen in ons land
en heeft dientengevolge de belangwekkende taak de volgende generaties een duurzaam
actieve en gezonde leefstijl aan te meten om zodoende ook in de toekomst een vitale
samenleving te kunnen waarborgen.
De structureel veranderende samenleving zoals u die schetst in uw voorstel vraagt meer dan
ooit om een nieuwe en meer intensieve benadering van bewegen in het onderwijs. De
consequenties hiervan zijn nauw verweven met het thema persoonlijke ontwikkeling, maar
reiken verder. De Sportraad doet een dringend beroep op u en uw platform om hier aandacht
aan te besteden in de verdere uitwerking van uw advies. Uiteraard kunt u hierbij desgewenst
een beroep doen op de expertise van onze leden dan wel op ons netwerk. Mocht u daarop in
willen gaan of heeft u vragen over deze brief of ons advies, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

mr. drs. R.D. Geerlings
Voorzitter
SPORTRAAD AMSTERDAM
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