
 
 

De dag van het praktijkonderwijs 
9 maart 2022 

 
08:30 uur  ALV voor leden (met besloten link)  
 
 
 
Openbaar digitaal programma 
 
09:45 uur Opening door de wethouder uit Den Haag,  
 Hilbert Bredemeijer  
 Wethouder en loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer 

heet ons niet alleen welkom in de stad, maar is ook 
portefeuillehouder onderwijs en sport. Een bijzondere 
combinatie, waar hij graag iets over vertelt  
tijdens de opening.  

 
 
 
 
 
 
10:00 uur  Keynote spreker Erben Wennemars en Erik Scherder 

Erben Wennemars en Erik Scherder behoeven nauwelijks introductie. 
Erben Wennemars is als voormalig topsporter vrijwel dagelijks op radio 
en televisie. Erben neemt ons mee in de wereld van de sport, en wat 
sport kan betekenen voor jonge mensen. Erik Scherder is bekend van 

zijn vele radio- en televisie optredens over 
de werking van hersenen.  
De gunstige invloed van bewegen op de 
hersens is inmiddels door hem breed 
uitgedragen.  Samen met Erben neemt hij 
ons mee naar wat bewegen en een gezonde 
leefstijl kan betekenen voor het volwassen 
leven dat onze jongeren straks tegemoet 
gaan.  
 

Erik en Erben zijn beiden ambassadeurs van het JOGG (Jongeren op 
Gezond Gewicht).  
 
    

11:00 uur Pauze 
  



 
 
 
 
 
11:15 uur Rinda den Besten, NOC*NSF portefeuille maatschappelijke organisaties 

Velen uit het onderwijsveld kennen Rinda als voormalig 
voorzitter van de PO-raad, en wethouder in Utrecht onderwijs 
en sport. Minder bekend is haar betrokkenheid en voorliefde 
voor bewegen en sport. Vanuit de invalshoek van het belang 
van sport voor de samenleving in breedste zin zit zij in het 
bestuur van NOC*NSF. Daarnaast was voorzitter van de 
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl van de 
VO-raad, PO-raad en MBO-raad. En voorzitter van de 
European Youth Olympic Festival in Utrecht. Met haar gaan 
we het gesprek aan hoe onderwijs en sport nu eigenlijk zijn 
georganiseerd in Nederland en hoe we de beleidsvelden bij 
elkaar kunnen brengen. 

 
11.45 uur -12:00 uur  
  Afsluiting door Nicole Teeuwen, 
  Voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs 
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