
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2021Z16832 

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Ministers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media over het artikel ««Alarmerende verschuivingen»; Succescoach Jac Orie 
luidt de noodklok over fysieke ontwikkeling nieuwe generatie sporters» 
(ingezonden 30 september 2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Succescoach Jac Orie luidt de noodklok over 
fysieke ontwikkeling nieuwe generatie sporters»?1 

Vraag 2
Bent u bekend met de achteruitgang van de fysieke ontwikkeling van jonge 
sporters de afgelopen jaren en de negatieve gevolgen daarvan op de fysieke 
gezondheid van kinderen algemeen en de kansen op een topsportcarrière in 
het bijzonder? 

Vraag 3
Vind u ook dat jongeren zich fysiek goed moeten kunnen ontwikkelen 
waardoor zij fit en weerbaar worden en dat sport en bewegingsonderwijs 
daar vanaf jonge leeftijd een cruciale rol bij spelen? Erkent u het belang dat 
bewegingsonderwijs gegeven moet worden door een op de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (ALO) opgeleide docent, zodat leerlingen de kans 
krijgen zich motorisch optimaal te kunnen ontwikkelen? 

Vraag 4
Wat is de huidige stand van zaken van de nadere uitwerking van de monito-
ring over de besteding van de gelden met betrekking tot de motie-Heerema, 
om met innovatieve plannen te komen van scholen in samenwerking met 
ALO’s om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te 
halen?2 

1 De Telegraaf, 28 september 2021, «Succescoach Jac Orie luitdt de noodklok over nieuwe 
generatie sporters» (https://www.telegraaf.nl/sport/1272116587/succescoach-jac-orie-luidt-de-
noodklok-over-nieuwe-generatie-sporters/
?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp)

2 Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 42.
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Vraag 5
Wat betekent de onderontwikkeling van jonge sporters voor het succes en de 
continuïteit van de Nederlandse topsportsector? Welke bedreiging betekent 
de onderontwikkeling van jonge topsporters voor de toekomst van de 
topsport in Nederland? 

Vraag 6
Heeft u een beeld van de zorgkosten die deze fysieke onderontwikkeling van 
jongeren en de bijkomende welvaartsziekten met zich mee gaan brengen in 
de toekomst? Welk deel van deze zorgkosten kunnen teruggedrongen worden 
door te investeren in bijvoorbeeld een derde lesuur bewegingsonderwijs, 
gegeven door een ALO opgeleide vakdocent? Zijn hier gegevens over? Zo 
niet, wilt u hier onderzoek naar doen? 

Vraag 7
Welke inzet is er op de korte en de lange termijn nodig om de fysieke 
ontwikkeling van jonge sporters weer op niveau te krijgen? 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van 
Nispen (SP), ingezonden 29 september 2021 (vraagnummer 2021Z16687).
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