
Dag van het Praktijkonderwijs in teken van sport en bewegen 

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en auteur van boeken over de werking 
van de hersenen, deed het achter zijn lessenaar maar even voor: de benen flink 
omhoog, alsof je hardloopt op je plek. "Kijk zo kun je even flink bewegen in de klas, 
of tussen de lessen door." Hij was een van de keynote-sprekers op de Dag van het 
Praktijkonderwijs, die in het teken stond van het belang van sport en bewegen voor 
onze leerlingen. 

Hilbert Bredemeijer - wethouder sport in Den Haag 
De dag die helaas nog een keer digitaal werd gehouden, werd geopend door de Haagse 
wethouder voor onderwijs, sport en buitenruimte Hilbert Bredemeijer. Hij ging onder 
andere in op het initiatief om in zijn stad verschillende sporttuinen aan te leggen. 
Multifunctioneel buitensportcomplexen, waar schoolkinderen de kans krijgen om 
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. De link met het 
praktijkonderwijs was snel gelegd, doordat één van die sporttuinen, in Transvaal, pal 
naast praktijkschool De Einder ligt. En waar zijn passie voor sport en bewegen vandaan 
kwam? Van zijn favoriete docent op de middelbare school: gymdocent Henk.


Terug naar Dalfsen, 1985 
Erben Wennemars ging in zijn keynote-speech terug 
naar 1985, toen hij als kleine jongen meemaakte dat zijn 
vader de Elfstedentocht schaatste. Terug van de tocht 
der tochten vergeleek vader Wennemars zijn prestatie 
met 'een dag hard werken'. Een man van weinig 
woorden. Erben maakte daarop de vergelijking tussen 
sport en onderwijs. Hij had als topsporter dan 
misschien wel op de universiteit van de sport gezeten, 
maar eigenlijk kwam ook hij uit het praktijkonderwijs van 
de sport, de breedtesport, het verenigingsleven. "De 
ambitie om de top 10 te halen is mooi, een prachtig 
doel. Maar veel belangrijker is de bedoeling daar achter. 
Bijvoorbeeld sporten binnen het verenigingsleven."


En wie had hem het meest geïnspireerd? Dat was zijn 
jeugdtrainer met wie hij vier keer per week in de auto 
zat naar de trainingen. Heen- en terugreis werd er volop 
gepraat. En geïnspireerd!


Tot slot verontschuldigde Erben Wennemars zich omdat hij als ambassadeur van JOGG, 
Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst, het eigenlijk daarover had moeten hebben. Maar 
geïnspireerd door het verhaal van de wethouder had hij zijn lezing omgegooid en was het 
vooral ook een persoonlijk verhaal geworden. En zo'n inspirerend verhaal zal er zeker aan 
bijdragen dat er voor meer jongeren een gezonde toekomst in het verschiet ligt.


Invloed op hersenen 
Erik Scherder liet in zijn lezing zien welke invloed bewegen heeft op de hersenen. En dan 
niet alleen op hersenen van kinderen of tieners, maar de hersenen van jongeren tot eind 
twintig worden hierdoor sterk beïnvloed. Hij permitteerde zich een kleine uitstap naar de 
oorlog in Oekraïne. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van kinderen die steeds van plek 
naar plek moeten gaan en die continu angstig zijn, zich veel slechter ontwikkelen dan de 
hersenen van andere kinderen. En direct gevolg van de oorlog dus, dat nog jaren nadat 
de laatste bom is gevallen door zal werken. 

Hij riep iedereen in het praktijkonderwijs op om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende 
bewegen. "Haal die kinderen ook overdag uit hun stoel."


Vrije sportbeoefening 
Na twee opgenomen bijdrages van minister Dennis Wiersma en de nieuwe voorzitter van 
de VO-raad Henk Hagoort, die beiden niet aanwezig konden zijn, was het de beurt aan 
Rinda den Besten, bestuurder van het NOC-NSF. In een gesprek met Nicole Teeuwen 
benadrukte zij dat het verenigingsleven binnen de sport de laatste tijd onder druk staat, 
maar dat dat wordt 'goedgemaakt' door de vrije sportbeoefening. Van workouts in het 
park tot skaten op straat. 




Om het belang van sport voor onze leerlingen te benadrukken greep ze terug op een 
uitspraak van onderwijsvernieuwer Jan Ligthart: "Gelukkige kinderen leren moeilijke 
dingen makkelijker."


Praktijkonderwijs 25 jaar 
De Dag van het Praktijkonderwijs werd afgesloten door Nicole Teeuwen, voorzitter van de 
Sectorraad Praktijkonderwijs. Zij stond stil bij wat het praktijkonderwijs bereikt heeft: een 
zelfstandige schoolsoort, die nadrukkelijk vermeld wordt in het laatste regeerakkoord. 

Maar ook benoemde zij enkele zaken die nog beter kunnen. Bijvoorbeeld de wetgeving 
rondom de inburgering van onze leerlingen en het imago van het praktijkonderwijs. 

Volgend jaar bestaat het praktijkonderwijs 25 jaar als zelfstandige onderwijssoort. Een 
mooie gelegenheid om eens flink aandacht aan het imago van het praktijkonderwijs te 
besteden.


Klik hier voor een foto-impressie. LINK

Als de link beschikbaar is om De Dag van het Praktijkonderwijs terug te kijken, dan kunt u 
deze vinden op www.praktijkonderwijs.nl
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