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Goed leren bewegen! 
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Datum: 6 september 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vraag ik als voorzitter van de Koninklijke 
Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) uw aandacht voor het volgende. 

Uit onderzoek van het Mulierinstituut blijkt dat 93% van de gemeenten in Nederland bezuinigt op sport 
of de intentie hebben om dit te gaan doen. Aan de andere kant zien we diverse regelingen (o.a. Brede 
Impuls Combinatiefunctionaris) waardoor gemeenten ook flink kunnen investeren in sport. 

De KVLO maakt zich als belangenvereniging hard voor de noodzaak om kinderen goed te leren bewegen 
in en rondom de school. In de school legt de gymles de basis voor goed leren bewegen. Door het 
aanleren van brede motorische vaardigheden zal een kind makkelijker en met voldoende zelfvertrouwen 
aansluiting vinden bij verschillende sporten in de buurt en de sportverenigingen. Uiteindelijk vergroten 
we hiermee voor hen de kans op een actieve en gezonde leefstijl. 

Een integrale benadering waarin de school, de sport en de buurt elkaar versterken is lokaal nodig om 
bewegen en sport op een slimme en efficiënte manier mogelijk te maken. Dat betekent dat 
hoogwaardige multifunctionele sportaccommodaties rondom de scholen nodig zijn, waar alle inwoners, 
van jong tot oud, van kunnen profiteren. Behalve de inzet van bevoegde gymleraren tijdens gymlessen 
zijn ook buurtsportcoaches (combinatiefunctionarissen) nodig, die vanuit de school de verbinding 
maken met de buurt en de sport en op die wijze zorgen voor een pedagogisch verantwoord 
sportaanbod. 

Gemeenten als Rotterdam, Zwolle en Dordrecht en zogenoemde JOGG-gemeenten laten zien dat een 
integrale benadering van sport en bewegen bij kinderen loont. Niet in de laatste plaats komt dit succes 
door de combinatiefunctionaris lokaal in te zetten in het onderwijs als vakleerkracht én als verbindende 
factor naar de lokale sportverenigingen. Ook blijkt de lokale verbinding en stroomlijning van 
verschillende beleidsvelden (onderwijs, jeugd, samenleving en gezondheid) veel op te leveren. Naast het 
plezier dat mensen aan bewegen en sport beleven, is het ook een vliegwiel voor veiliger buurten, betere 
prestaties op school en minder overgewicht. 
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Wij zijn blij met het regeerakkoord waarin wordt gesproken over meer uren lichamelijke opvoeding op 
de basisschool. De concrete uitwerking volgt dit najaar. U kunt echter als gemeente ook een bijdrage 

mooi zijn wanneer u in uw verkiezingsprogramma een passage wilt opnemen over uw streven voor het 
bouwen van multifunctionele sportaccommodaties rondom scholen en het aanstellen van 
combinatiefunctionarissen-onderwijs. Dit sluit naar onze mening heel goed aan bij de ambities van vele 
gemeenten voor sportieve en gezonde buurten. De basis hiervoor wordt gelegd op de basisscholen. 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat kinderen goed leren en blijven bewegen! 

Met dank en vriendelijke groet, 

KVLO - Zinzendorflaan 9 - Postbus 398 ~ 3700 AJ Zeist - tel. 030-6920847 - e-mail: bestuur@kvlo.nl 
www.kvlo.nl 

aan een langeterrnijninvestering in uewe^en en sport ene u met veei geio KOSÍ . net zou aaarom 
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Jan Rijpstra 
Voorzitter KVLO 


