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Voeding en gezondheid

 basisscholen vanaf
het nieuwe schooljaar een begin

mogen maken met het zelfstandig
invullen van hun lessentabel staat het
nu nog verplichte vak gymnastiek op
de nominatie te verdwijnen, en daar-
mee ook het traditionele bewegings-
onderwijs. ‘Zeven jaar geleden is
dezelfde discussie gevoerd over het
vak lichamelijke opvoeding op mid-
delbare beroepsopleidingen. Scholen
zouden het bewegingsonderwijs naar
eigen inzicht mogen vormgeven’,
aldus Cees Vervoorn. ‘Je kunt gerust
stellen dat het vak lichamelijke
opvoeding op de mbo’s compleet is
verdwenen. De inspectie heeft er niet
of nauwelijks op toegezien, terwijl de
leerlingen gewoon recht hebben op
bewegingsonderwijs. Als we niet
oppassen gebeurt hetzelfde op de

basisscholen. Want waarom zou een
school een dure vakdocent in dienst
nemen als het niet moet?’

Op 14 september zal Vervoorn dan
ook zijn steun betuigen aan de pro-
testactie op het Binnenhof van docen-
ten lichamelijke opvoeding en ouder-

en jeugdverenigingen tegen het inge-
slagen beleid. ‘We leven in een tijd
waarin welvaartsziekten toenemen, en
dan gaat het niet alleen om obesitas.
De noodzaak om preventief te werken
aan een goede gezondheid is dan ook
alleen maar groter. Als je niet ingrijpt
in het gedrag van kinderen in de
basisschoolleeftijd dan brengen ze
steeds meer tijd door achter de com-
puter of voor de tv. De dwingende

maatregel zou naar mijn idee zijn dat
kinderen minstens twee uur per dag
bewegen. En het beste, en enige, ins-
trument dat de overheid daarvoor in
handen heeft, is het onderwijs.’

Geld herbenoemen    De ministe-
ries van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport hebben voor de
komende twee jaar zeven miljoen

‘Van gymleraar tot bewegings- en voedi
Terwijl het overheidsbeleid erop is gericht basisscholen

meer vrijheid te geven bij de invulling van hun lessenta-

bel, pleit Cees Vervoorn, directeur van de Academie voor

Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam juist voor een

verplichting tot meer beweging. ‘Leerlingen zouden min-

stens twee uur per dag moeten sporten.’ Ook ziet hij de

gymleraar veranderen in een leraar nieuwe stijl, die

bewegen, sport, voeding en gezondheid zal integreren.

 

Verplicht twee uur per dag bewegen

in het basisonderwijs
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euro uitgetrokken om verschillende
sporten op de scholen beter onder de
aandacht te brengen. Hierdoor zou
sport op en na school beter worden
verankerd en zouden er ook meer
mogelijkheden komen voor getalen-
teerde sporters. De uitvoering is in
handen van de sportkoepel
NOC*NSF. In tien jaar zouden negen
van de tien scholen sport in en buiten
het onderwijs moeten hebben geïnte-
greerd. ‘Het geld voor sport is er wel’,
beaamt Vervoorn, ‘maar de doelen
moeten herbenoemd worden. Maar
hoe zorgen we er nu voor dat het op
de goede plek bij de scholen terecht
komt? Als in convenanten met ver-
schillende partijen, zoals het
NOC*NSF en de georganiseerde
sporten, bekeken moet worden waar
het heen gaat, dan constateer ik dat
de discussie hierover nog lang niet is
afgerond. En wie bepaalt nu welke rol
de scholen hierin krijgen? Daar is
niets over vastgelegd. Ik ben een posi-
tieve denker, maar ik ben toch som-
ber gestemd over hoe de bewegings-
vakken de komende jaren ingevuld
gaan worden en daarom wil ik eraan
meewerken om dat anders geregeld te
krijgen. En dat betekent dat ik niet
kies voor af en toe een gymlesje, want
dan kun je het vak net zo goed
meteen afschaffen.’

Vooralsnog nemen de scholen, han-
gende de discussie, een afwachtende
houding aan. ‘Je kunt er van uitgaan
dat scholen zich in de nabije toe-
komst meer gaan profileren met hun
lesaanbod. Ze kunnen het dan ook als
pr-tool gebruiken. De een zal het
accent op sport leggen, terwijl op de
andere school het aanbod meer
gericht is op kunst en creativiteit, met
vakken als ballet of muziek.’

Voeding en beweging    Hoewel
Vervoorn zijn stem inzet tegen de
koers van het regeringsbeleid, loopt
hij met zijn opleiding al wel vooruit

op de gymleraar nieuwe stijl. In het
leerprogramma van de gymleraren in
spe is op de Amsterdamse ALO steeds
meer aandacht voor voedingsleer. Dit
vloeit ten eerste voort uit het samen-
gaan van zijn opleiding met de oplei-
ding Voeding, eveneens onderdeel van
de Hogeschool van Amsterdam, maar
ook uit de wens van de ALO-studen-
ten zelf om in hun basiscurriculum
meer over voeding te weten te komen.
De nieuwe lichting ALO-studenten
krijgt inmiddels in twee projecten een
combinatie van voeding en beweging
aangeboden, in de modulen ‘Voeding
en beweging’ en ‘Topsport en voe-
ding’. Omgekeerd zijn in de voedings-
opleiding ook bewegingslessen inge-
bouwd in het curriculum. ‘Juist nu
het vak van gymleraar zo onder druk
staat, blijkt deze samenwerking een
grote meerwaarde te hebben’, meldt
Vervoorn. ‘De competenties van de
gymleraar zijn aan het verschuiven en
dit zal door het verdergaande over-
heidsbeleid waarschijnlijk alleen maar
doorgaan. Wij denken dat de traditio-
nele gymleraar op den duur vervan-
gen wordt door een intermediair
gezondheidsvakken en lichamelijke
opvoeding. Deze is in staat bewe-
gingslessen te geven, maar zal ook
over de hele linie van de school bewe-
ging, sport en gezondheid gaan inte-
greren. Maar niet alleen op school.
Hij zou ook op buurt- of wijkniveau
actief kunnen zijn door bijvoorbeeld
via clubs kinderen bekend te maken
met verschillende sporten of door in
buurten sporttoernooitjes te organi-
seren. Dat is veel meer dan gymnas-
tiek, een nieuw profiel.’

Vooralsnog is de Hogeschool van
Amsterdam de enige opleiding in
Nederland waar de opleiding tot
docent lichamelijke opvoeding is
gefuseerd met een voedingsopleiding.
Bij zijn aantreden was het de bedoe-
ling dat Vervoorn de mogelijkheden
onderzocht om de paramedische

(voedings)opleiding in het ALO-aan-
bod in te passen om tot een soort life-
style-opleiding te komen. ‘Gaande
weg hebben we elementen van beide
opleidingen bij elkaar gebracht en dat
blijkt zijn aantrekkingskracht te heb-

ben. Toen we begonnen, lag de
instroom van voedingstudenten bij-
voorbeeld op 60, terwijl dat aantal nu,
na drie jaar, op 200 ligt. Ook bij de
andere voedingsopleidingen is de
belangstelling in de laatste jaren toe-
genomen, maar gemiddeld tot zo’n
100 eerstejaars. Zij zijn ook geïnteres-
seerd in ons model. Uiteindelijk gaat
het ons erom de kwaliteit van vakdo-
centen te vergroten om daarmee ook
een bijdrage te kunnen leveren aan 
de bestrijding van veel wel-
vaartsziekten.’

voedingsmanager van school, buurt en wijk’

Wie is Cees Vervoorn?
Cees Vervoorn (45) trad in 1999 aan als directeur van de
ALO in Amsterdam-West. Na drie jaar fuseerde zijn
opleiding met de opleiding Voeding en diëtetiek. Als bui-
tenstaander was hij volgens het college van bestuur van
de Hogeschool van Amsterdam de aangewezen persoon
om de samenwerking van beide opleidingen vorm te
geven. Voor hij bij de ALO kwam, was hij plaatsvervan-
gend hoofd topsport bij NOC*NSF. Vervoorn studeerde af
als bewegingswetenschapper aan de Universiteit van
Amsterdam. Vóór zijn studie deed hij drie keer als zwem-
mer mee aan de Olympsiche Spelen, in 1976, 1980 en
1984. Van 1988 tot 1992 was hij bondscoach van het
Nederlandse zwemteam en in 1996 en 2000 begeleidde
hij het Nederlandse zwemteam tijdens de Paralympics in
Atlanta en Sydney. Op 16 september aanstaande wordt
het samengaan luister bijgezet door de viering van het
80-jarig bestaan van de ALO en het 101-jarige bestaan
van de opleiding Voeding en diëtetiek.

Intermediair gezondheidsvakken en

lichamelijke opvoeding


