
Verslag Rondetafelgesprek Olympic Moves

Op vrijdag 13 juni vond in het Olympisch Stadion in Amsterdam de finale plaats van Olympic Moves. 
Terwijl jongeren uit alle uithoeken van het land de strijd met elkaar aangingen op het sportveld, 
gingen in de catacomben belangrijke spelers uit de sportwereld met elkaar in gesprek. Centrale vraag: 
Hoe krijgen we méér middelbare scholieren vaker in beweging? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrale vraag 
“Hoe krijgen we de Nederlandse jeugd in beweging? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe staat het ervoor in Nederland als het gaat om de groep kinderen tussen 12-18 jaar?
Opmerkelijke uitspraken

“Als ik de cijfers hoor, dan zou je denken dat bijna niemand meer beweegt. Maar als ik bij ons op school kijk, dan 
zie ik heel veel kinderen wel bewegen. Het is belangrijk om als school je verantwoordelijkheid te pakken.“

“Het gaat in de cijfers om georganiseerde sport en die zijn heel begrijpelijk in een computermaatschappij met veel 
televisie dat je rond die leeftijd andere interesses krijgt. Maar als je 2,5 uur op de dansvloer staat, dan is dat meer 
dan de gemiddelde georganiseerde sporter. Dat is niet in de cijfers meegenomen, net als bijvoorbeeld skaten.”

“Als ik de cijfers bekijk, zie ik een probleem. En je moet wel op jonge leeftijd beginnen. Ter vergelijking: als je pas 
op je eenentwintigste piano gaat spelen, leer je het nooit meer. Er moet een brede beweging komen, maar begin 
echt in het primair onderwijs.”

Moeten we ons wel blindstaren op deze cijfers?
Opmerkelijke uitspraken

“Alleen de focus leggen op gezondheid vind ik te mager. Want juist als je in georganiseerd verband sport, leer je 
allerlei competenties.”

“Gezondheid is niet alleen de fysieke kant. Ook de sociale cohesie, die zo belangrijk is in de puberteit, is onderdeel 
van de gezondheidsbeleving.”

Wie speelt welke rol?
Opmerkelijke uitspraken

“Ik denk dat de sleutel ook zit bij de vakdocenten. Maar wel bij vakdocenten die op zoek gaan naar verbindingen, 
met sportverenigingen, gemeentes en andere relevante partijen. Die verder kijken dan de grenzen van het 
schoolgebouw.”

“Ik zou verder willen gaan dan de vakdocenten. Het besef zou moeten zitten bij álle docenten. Op de meeste 
scholen heb je een mentor, die de wereld van de leerlingen kent. Die zou ook doordrongen moeten zijn van het 
feit dat bewegen zo ontzettend belangrijk is. Laat de school de vindplaats zijn, daar moeten de kinderen toch 
naartoe.”

“Je hebt het over de leefwereld van leerlingen, maar dus ook van de ouders. Als het er bij de leerlingen niet inzit, 
dan gaat er iets niet helemaal goed in de opvoeding. Ik deel de mening van Erik dat de context van een vereniging 
heel belangrijk is. Kinderen leren er allerlei zaken, van winnen en verliezen tot samenwerken en op tijd komen. De 
jeugd van nu groeit op in een hele complexe samenleving en op een sportvereniging leren ze spelenderwijs. Dat is 
een andere context dan school, waar prestaties en het cognitieve de boventoon voeren. Ik denk dat kinderen op 
een vereniging een eigen, unieke plek vinden.”

“Ligt de verantwoordelijkheid ook niet bij de jongeren zelf? Er wordt heel veel bedacht en gedaan. Je kunt ook 
zeggen: de kinderen zijn lui, ze vormen een patatgeneratie. Ze willen niet.”



Liggen er geen kansen in de samenwerking met het bedrijfsleven?
opmerkelijke uitspraken

“We kunnen niet zonder. Gedragsverandering is echt iets van de lange adem. Je hebt de inzet nodig van iedereen 
in de wijk of gemeente die zich rondom het kind bevindt of daar invloed op heeft. Zodat het overal dezelfde 
boodschap krijgt.”

“Er zijn zoveel partijen die allemaal op de deur van de school kloppen en hun brievenbus volstorten. Wat werkt 
nou? Wat is nu zinvol? Veel partijen hebben zich verbonden aan Gezondeschool.nl, dat fungeert als één portal. 
Plus een beoordelingreeks om te zien welke projecten werken. Waarom heb je aanwijzingen dat je daadwerkelijk 
op de goede weg zit?”

“Sport is in Nederland enorm breed vertegenwoordigd. Je moet behoorlijk de weg moeten weten om de juiste 
partners te vinden die je kunnen ondersteunen bij bepaalde onderwerpen.”

“Ik vind dat er in Nederland veel te veel wielen uitgevonden worden. Er moet meer gedaan worden om dingen die 
werken op andere plekken in vruchtbare aarde te laten vallen. Wat werkt is dat jongeren competitie willen, ze 
willen zich meten. Daarnaast zijn rolmodellen belangrijk. Wat wij doen, is pedagogische klimaten koppelen. Aan 
normen en waarden besteden we veel aandacht, net als aan kinderen die worstelen met bepaalde problemen. We 
proberen bovendien iets aan talentontwikkeling te doen. Het doet iets met de beleving op school, leerlingen vinden 
het nu al leuker om naar school te gaan.”

“Waarom zou een leerling gezond gaan leven? Aan de lange termijn denken, is best moeilijk op die leeftijd. 
Rolmodellen zijn hierin belangrijk; mensen die ze meenemen in hoe het anders kan. Het is zoeken naar de drive. 
Voor het ene kind is dat sporten, voor het andere kind er leuk uitzien. Haak daarbij aan. Daarnaast: 
schoolbesturen en directeuren zijn de hele dag maar bezig om zich te verantwoorden. Er heerst in dit land een 
soort afrekencultuur. Dan moet je targets halen. Als je kijkt naar sport, dan zou ik het heel fijn vinden als je daar 
ook targets op moet halen.”

Wat levert het op?
opmerkelijke uitspraken

“Uit verschillende adviezen blijkt dat het verstandig is om niet alleen te investeren in cognitieve prestaties, maar 
in een brede ontwikkeling. Ik heb wel het idee dat er een kentering is.”

“Ik maak de post wel open als ik informatie ontvang die aanhaakt bij mijn motivatie. Ik ben ervan overtuigd dat 
sporten cognitieve prestaties positief beïnvloedt. Maar dat moet je weten als schoolbestuur. Dan vertrouwen op de 
school dat het die informatie verwerkt, want daar heeft het belang bij. Het is ook fijn om te weten dat leerlingen 
door sport beter presteren, want dan heb je als school zelf ook betere resultaten. Inspireer scholen met good
practices.”

Hoe gaan we dit aanpakken?
opmerkelijke uitspraken

“Als alle partijen het willen doen, dan gaat het gebeuren. Sinds kort zitten er in het land 400 nieuwe wethouders 
voor onderwijs en sport. Als je die nou eens pakt en dan vervolgens verbindingen met bedrijven zoekt, dan ga je 
het regionaal oplossen. We kunnen het toch niet opleggen. In de regio Groningen is wat anders aan de hand dan 
in Amsterdam. Regionaal kun je dat, partijen die gaan dat doen. Friesland heeft Achmea, Eindhoven heeft Philips. 
Van bovenop moeten we vooral zeggen: geef vertrouwen aan die school. Je ziet het gebeuren. Alleen, we moeten 
het even een zetje geven. Niet voorschrijven en niet teveel brochures naar de scholen sturen, want schooldirecties 
worden gierend gek.”



“Er is geen blauwdruk voor. Elke situatie is uniek. Bekijk per gemeente of per school welke partners je om je 
heen verzamelt. Wat past en waar heb je behoefte aan?”

 “Je kunt zeggen dat je niet het wiel steeds opnieuw wilt uitvinden, maar iedereen heeft wel een stukje uitvinder 
in zich. Dat maakt dat sommige wielen op meerdere plekken tegelijk worden uitgevonden, omdat het ook de 
tijdsgeest is. Dat stukje uitvindersgeest dat iedereen vanuit zijn eigen professionaliteit kan inbrengen, moeten we 
denk ik niet ontkrachten.”

“Als er verbinding wordt gezocht met gemeenten en het bedrijfsleven, dan wordt de sociale druk ook veel hoger. 
Dan willen partijen erbij horen. Op het moment dat iemand wegstapt, stap er echt vanzelf een ander naar voren. 
Of blijft men door de positieve druk meedoen, want anders kunnen we al het goede werk voor de kinderen niet 
doen. Partijen uit het bedrijfsleven, zoals Achmea en Coca Cola, hebben niet alleen innovatieve maar ook 
communicatieve kracht. Het echt uitventen, is echt indrukwekkend. Daarmee breng je ook beweging op gang.”


