
Op maandag 10 september 2018 is de kapitein Rik van Trigt van de LO&Sportorganisatie 

namens Defensie in gesprek geweest met de leden van de commissie voor Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. 

 

“In de Kamer is al enige tijd expliciet aandacht voor bewegingsonderwijs, getuige de 

initiatiefnota van het lid Heerema, het initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Nispen en de 

verscheidene moties door vele fracties. Naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel is 

de Commissie van OCW samengesteld om in een rondetafelgesprek te gaan met diverse 

partijen uit de Nederlandse samenleving. Het doel van deze gesprekken was om meer 

inzicht te krijgen in de meerwaarde van vakleerkrachten voor kwalitatief hoogwaardig 

bewegingsonderwijs en in de effecten van het dalende niveau van bewegingsonderwijs. 

De aandachtpunten in het eerder genoemde rondetafelgesprek waren: 

 

1. Wat zijn gevolgen van de slechter wordende bewegingsvaardigheden op 

kinderen? 

2. Wat merkt het afnemende veld hiervan? 

3. Wat is het belang van goed bewegingsonderwijs en goede 

bewegingsvaardigheden? 

4. Wat zijn de effecten van goed bewegingsonderwijs op kinderen? 

5. Welke verschillen zijn waarneembaar tussen kinderen die les hebben gehad 

van een vakleerkracht en kinderen die dat niet hebben gehad? 

6. Welke lange en korte termijn effecten, zowel positief als negatief, zijn te 

voorspellen / kunnen we verwachten als er een vakleerkracht verplicht wordt 

op elke basisschool? 

7. Welke rol spelen vakleerkrachten, scholen, sportverenigingen en de 

samenwerking tussen deze drie (leerkrachten binnen de scholen, scholen met 

sportverenigingen) hierbij? 

 

De opdracht van mijn Commandant, de Lkol Jan van den Dool, was daarna dan ook zeer 

duidelijk. ‘Rik, dat is een mooi klusje voor jou en op je lijf geschreven om daar eens een 

mooi pleidooi te houden voor onze Defensie organisatie’.  

Als je dan de bovenliggende aandachtspunten bekijkt, dan zien jullie wel dat wij als 

afnemende partij uitgenodigd waren en dat wij deze casus met een groot team hebben 

voorbereid en zeker ‘niet over een nacht ijs zijn gegaan’. Samen met de Kolonel Kooloos 

(OTCO), de heer Heg (Fieldlab 11LMB), de heer Koteris (TGTF), de Aooi Joep van 

Renswouw (BROC/VEVA) en bijna alle bureauhoofden van de Staf LO&Sportorganisatie 

hebben wij ervoor gekozen om uiteindelijk 3 punten, onderbouwd door de OTCO 

rapportages, voor het gesprek in te brengen nl: 

 

1. Opleidingstijd i.r.t. Feitelijke Fysieke Beginsituatie en Taak van de Militair. 

2. Het optreden in teamverbanden en sociale vaardigheden. 

3. Vaardig bewegen. 

 

Het gesprek werd gevoerd in vier blokken van elk 45 minuten en wij als Defensie zaten in 

Blok 3 samen met de Politie, Zorgverzekeraars en Gemeenten als afnemende betrokken 

velden. De overige blokken die aan bod kwamen, waren het Onderwijsveld, de 

Sportorganisaties (o.a. Maurits Hendriks van NOC*NSF) en Wetenschap (o.a. Jac Orie en 

Erik Scherder). Natuurlijk was ik keurig in DT1 op tijd in de zaal aanwezig om als 

toehoorder de eerste rondes te volgen. Het was prachtig om te zien wat de overige 

genodigden hiervan maakten en welke punten er naar voren werden gehaald. Het 

gesprek was mooi opgebouwd, want je mocht als spreker een pitch van 2’ gebruiken om 

jezelf voor te stellen en de punten van inbreng duidelijk te maken. Daarna kreeg de 

commissie van 7 personen de gelegenheid om vragen te stellen. De voorzitter maakte 

hier nog een samenvatting van om aansluitend vraag voor vraag door ‘het blok’ heen te 

gaan. Dit alles werd keurig, formeel en stipt op tijd na 45’ afgerond.  

 

Uiteindelijk was ons blok aan de beurt en met veel plezier en passie heb ik mijn pitch 



gedaan. Onze punten heb ik kenbaar gemaakt in een zorgvuldig opgebouwd verhaal. De 

mensen die mij kennen zal ik direct gerust stellen: de 2’ werd ruim overschreden. 

Defensie, de LO&Sportorganisatie, onze partners en de uiteindelijke boodschap wat de 

meerwaarde is om vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding in het basis en voortgezet 

onderwijs in te zetten werden in het gesprek door onze punten goed kracht bijgezet en er 

waren geen vragen meer! 

 

Naar verwachting vindt in het najaar in de Kamer een debat plaats over dit wetsvoorstel 

met de initiatiefnemer en de minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en 

Media. Hoe de uitslag ook zal zijn: het was voor ons een waardevolle klus om onze 

bijdrage te leveren.” 

 


