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Op 9 november 2017 organiseert Calo-Windesheim de Dag van het Sportonderzoek. 
Deze dag is alweer de achtste editie van DSO. Voorafgaand aan de inhoudelijke 
congresdag, wordt inmiddels traditiegetrouw ook NSO georganiseerd, 
de Nacht van het Sportonderzoek. In de avond van 8 november zal dit gebeuren 
in de vorm van de eerste Nederlandse Sportwetenschappelijke Pubquiz.

In dit document vindt u alle abstracts van de presentaties en van de drie 
key note sprekers: prof dr. Daniel Memmert, prof dr. Ramon Spaaij en Mark Mieras. key note sprekers: prof dr. Daniel Memmert, prof dr. Ramon Spaaij en Mark Mieras. 
De grote hoeveelheid presentaties en de vele aanwezigen tijdens deze DSO tonen 
de rijkdom en diversiteit van het Nederlandse onderzoek op het terrein van 
bewegen en sport. Met deze programmering wordt zowel de praktijkgerichte als 
de meer fundamenteel geïnteresseerde bediend. 

Deze dag vormt een uniek moment voor alle betrokkenen, die kennis kunnen 
nemen van nieuw onderzoek, en met elkaar kunnen discussiëren over 
onderzoekresultaten. De organisatie van DSO 2017 hoopt dat het voorbereidende onderzoekresultaten. De organisatie van DSO 2017 hoopt dat het voorbereidende 
werk voldoende is geweest voor een inspirerende dag, waarop zowel de sprekers 
als de toehoorders met voldoening zullen terugkijken.

Bij de voorbereiding hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van een 
bestaand netwerk, dat ook betrokken is geweest bij de voorgaande edities van DSO. 
De expertise van het Mulier Instituut en het KC Sport was daarbij onmisbaar. 
Voor het eerst is ook het Hogescholen Sport Overleg (HSO) als stuurgroep-partner 
betrokken bij de organisatie van DSO. Eveneens onmisbaar zijn alle inspanningen betrokken bij de organisatie van DSO. Eveneens onmisbaar zijn alle inspanningen 
van de vrijwilligers, veelal studenten, die deze dag mede mogelijk maken. 
Belangrijke lof gaat uit naar de collega’s die de organisatie van DSO 2017 ter hand 
hebben genomen.

Maar zoals ieder jaar is de kwaliteit van deze dag in de eerste plaats afhankelijk van 
de inhoudelijke bijdragen van alle onderzoekers. We zijn zeer erkentelijk met de 
betrokkenheid van alle aanwezigen!

Robert AgelinkRobert Agelink
Directeur Calo
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Tactical Creativity in Team Sport, 
big data and new technologies

Creativiteit en het nemen van de juiste beslissingen zijn cruciaal bij teamsporten.  Hoe kom je tot een doelpunt?  Welke data 
helpt coaches en spelers? Hoe kun je creativiteit meten? Prof. Dr. Daniel Memmert bespreekt in zijn keynote uitkomsten 
van zijn onderzoek tijdens meerdere WK’s voetbal naar effectief spelgedrag.  Uit zijn onderzoek blijkt het belang van het 
creatieve vermogen van spelers. Wat betekent dit inzicht voor sportcoaches? Wat betekent  dit voor de leeromgeving 
voor jeugdspelers? Ligt hier de sleutel om het Nederlands voetbal weer aansluiting te laten vinden bij de wereldtop?

Daniel Memmert is a professor and head of the Institute of Cognitive and Team/Racket Sport Research, German Sport 
University Cologne, Cologne, Germany, with a visiting assistant professorship 2014 at the University of Vienna (Austria). 
He studied physical education for high school teaching (PE, math, sport, and ethic) and has trainer licences in soccer, 
tennis, snowboard, and skiing. Memmert received his PhD (basic cognition in team sports) and habilitation (creativity in 
team sports) in sport science from the Elite University of Heidelberg. In 2010 he was awarded 3rd place with Germany’s most 
renowned German Olympic Sports Confederation (DOSB) Science Award. His special research areas of interests are cognitive renowned German Olympic Sports Confederation (DOSB) Science Award. His special research areas of interests are cognitive 
science, human movement science, computer science, and sport psychology. He has 16 years of teaching and coaching 
experience, has an H-index of 27, and has authored or co-authored more than 150 publications, 40 books or book chapters, 
and he is an ad-hoc reviewer for several international psychology and sport psychology journals. In addition, he gave more 
than 80 invited talks, 90 scientific talks on conferences, and more than 100 teaching courses for PE teachers and trainers. 
He collaborates with researchers from the US, Canada, Brazil, and Spain. He transfers his expertise to business companies He collaborates with researchers from the US, Canada, Brazil, and Spain. He transfers his expertise to business companies 
and professional soccer clubs (e.g., 1. Bundesliga, Champions-/European League) and organize the first international 
master in “Performance Analysis/Game analysis”.

Prof. dr. Daniel Memmert

8



Diversiteit en sociale insluiting 
in de jeugdsport

Sport is voor iedereen. De waarde van sport voor mensen in sociale achterstandsposities wordt volop 
onderstreept in ons sportbeleid. Maar lukt het onze sportinfrastructuur om iedereen te kunnen laten 
meespelen? De keynote van Prof. Dr. Ramón Spaaij gaat over een recent grootschalig onderzoek naar 
diversiteit en sociale insluiting in de jeugdsport in Australië, waarbij hij een vertaalslag maakt naar 
de Nederlandse situatie. Kan de nadruk op diversiteit en inclusie op gespannen voet staan met vrijheid 
van vereniging (sport in eigen kring) en verenigingsculturen?

Ramón Spaaij is Research Focus Leader (Sport for Inclusive Communities), College of Sport and Ramón Spaaij is Research Focus Leader (Sport for Inclusive Communities), College of Sport and 
Exercise Science, Institute of Sport, Exercise and Active Living (ISEAL), Victoria University. 
Daarnaast is hij Special (Endowed) Chair of Sociology of Sport, Department of Sociology aan 
de University of Amsterdam.

Prof. dr. Ramón Spaaij 
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Leren = bewegen

Er bestaat een nauwe relatie tussen beweging en cognitie. Complexe bewegingen of complexe gedachten, 
voor de hersenen is dat twee keer ongeveer hetzelfde. De leer- en stuurmechanismen vertonen 
verrassende gelijkenis. Dat biedt interessante kansen voor sporttraining en (bewegings)onderwijs. 

Wetenschapsjournalist Mark Mieras neemt in deze lezing een duik in het neuro-onderzoek naar 
beweging, leren, embodied cognition en spelgedrag. Hoe bouw je flexibele kennis en vaardigheden? 

Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. 
Deze bestsellers geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. Deze bestsellers geven een onthullend en herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. 
Mieras studeerde cum laude af in de theoretische natuurkunde en is een veel gevraagd spreker. 
Hij is een warm voorstander van een breinbewuste benadering van sport en onderwijs.

10
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Anders georganiseerde sport. 
Sport voor volwassenen 

buiten sportverenigingen om.

Remko van den Dool
Mulier Instituut

Inleiding
De gemeenten in Nederland hebben steeds vaker te maken met sport buiten sportverenigingen om. 
Met name volwassenen doen aan ‘andere’ sporten zoals hardlopen, yoga en fitness. Wat zijn nu 
de redenen van volwassenen om voor ‘anders’ georganiseerde sport te kiezen en hoe ontwikkelt deze 
zich in Nederland? Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Utrecht. Zie de publicatie: 
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=6792&m=1464701885&action=file.download

Methode Methode 
De vraag beantwoorden we via de analyse van bestaande landelijke enquêtes te weten het 
Vrijetijds Onderzoek van SCP/CBS en diverse metingen van het Nationaal Sport Onderzoek van het  
Mulier Instituut. Ter ondersteuning van de analyses hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Resultaten 
Voor volwassenen is de deelname aan sport buiten een vereniging inmiddels veel belangrijker via een 
sportclub. Dit heeft deels te maken met de veranderende voorkeuren voor sporten. We zien namelijk 
dat een sportverband sterk samenhangt met de keuze voor een sport. Voetballen kun je immers niet dat een sportverband sterk samenhangt met de keuze voor een sport. Voetballen kun je immers niet 
alleen. Voor sommige sporten zoals fitness bestaat wel keuzevrijheid (thuis beoefenen met apparaat of 
fitnesscentrum). Bij de motivatie voor sporten via een vereniging speelt volgens de resultaten gezelligheid
 en sportplezier een rol. Bij anders georganiseerde sport ligt het accent op gezondheid en opbouw van 
conditie. De belangrijkste andere sport is fitness, welke meestal in fitnesscentra wordt beoefend. 
De kracht van deze centra bestaat vooral uit inspelen op de behoefte om flexibel en zonder verplichtingen 
te sporten. 

Discussie en conclusie Discussie en conclusie 
Ondanks het belang van anders georganiseerde sport voor volwassenen, hebben gemeenten weinig 
aandacht voor ‘andere’ organisatievormen. Sportverenigingen blijven voor gemeenten een makkelijk 
aanspreekpunt, ook voor volwassensport. De vraag is of verenigingen in staat zijn meer volwassenen aan 
zich te binden (met andere wensen en verlangens dan de jeugd).

Referenties
Berg, E., van den, A. Tiessen-Raaphorst (2010). Doe-het-zelf in de sport: informele groepen in de sportloopbaan. 

In: Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan, J., de, Breedveld, K. (red.). Sport: een leven lang. 
Rapportage sport 2010 (pp. 189-203). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Breedveld, K. (2014). Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid (oratie). Nijmegen: Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Cloïn, M., Broek, A. van den, Dool, R. van den, Haan, J. de, Hart, J. de, Houwelingen, P. van, Tiessen-Raaphorst, A., Sonck, Cloïn, M., Broek, A. van den, Dool, R. van den, Haan, J. de, Hart, J. de, Houwelingen, P. van, Tiessen-Raaphorst, A., Sonck, 
N., Spit, J. (2013). Met het oog op de tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dool, R. van den, (2015). Gedragsverandering bij moeilijke groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren? Utrecht: 
Mulier Instituut. 

Elling, A. en S. Ferez (2007). Fitnesscentra als vluchtige gemeenschappen. ’s-Hertogenbosch/
Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut / Arko Sports Media.

Kamphuis, C., R. van den Dool (2008). Sportdeelname. In: Breedveld, K., Kamphuis, C. en Tiessen-Raaphorst, A. (red.). 
Rapportage sport 2008 (pp. 74-101). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Rapportage sport 2008 (pp. 74-101). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lindert, C. van, Bol, P. van der, Reijgersberg, N., Cevaal, A., Dool, R. van den & Poel, H. van der (2014). Voortgangsrapportage monitor 
Sport en Bewegen in de Buurt 2014. Utrecht: Mulier Instituut.

 

13



Rennen tussen trots en twijfel: 
Empirisch onderzoek bij (beginnende) hardloopsters 
en een verkenning van designmogelijkheden 

Daphne Menheere1, Jos Goudsmit1,2, Jorgos Coenen3, Carl Megens1 & Steven Vos1,2,3 
1 TU Eindhoven
2 Fontys Sporthogeschool
3 KU Leuven

Inleiding
Hardlopen is één van de meest populaire sporten bij volwassenen in Nederland, gekoppeld aan een 
inhaalbeweging door vrouwen (Breedveld et al., 2015). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat vrouwelijke 
hardlopers wat twijfels hebben over hun prestaties en het al dan niet stoppen met het beoefenen van 
hun sport (Vos et al, 2014). Het doel van deze studie is drieledig: (i) het in kaart brengen hoe 
hardloopsters hun sport beleven, (ii) de manier waarop ze dit uiten naar anderen, en (iii) het 
exploreren van designmogelijkheden voor het ondersteunen van het duurzaam beoefenen van exploreren van designmogelijkheden voor het ondersteunen van het duurzaam beoefenen van 
hardlopen.

Methode
Het onderzoek uitgevoerd bij de Ladies Run Eindhoven 2017 bestond uit twee deelstudies. 
In de eerste studie zijn na de finish foto’s gemaakt waarbij de deelnemers een fotokader konden 
personaliseren aan de hand van acht verschillende quotes (338 respondenten; 21% van alle deelnemers).
 In de tweede studie werd een gestandaardiseerde vragenlijst na afloop van het evenement verstuurd 
naar alle deelneemsters (652 respondenten, respons= 41%). De deelnemers werd o.a. gevraagd naar naar alle deelneemsters (652 respondenten, respons= 41%). De deelnemers werd o.a. gevraagd naar 
hun hardloopprofiel en hardloopbelevenis. Op basis van deze laatste items werd door middel van 
een Principale Componenten Analyse drie schalen ontwikkeld, met name (i) trots, (ii) identificatie en 
(iii) twijfel. 

Resultaten en Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers met name kozen voor fotokaders met ‘We did it!’ (57%). 
Er werd maar 1 keer gekozen voor ‘Ik ben de winnaar’. Op de drie schalen wordt verschillend gescoord 
naar gelang het niveau en de ervaring die deelnemers hebben met hardloopsport. Zo zijn de meer naar gelang het niveau en de ervaring die deelnemers hebben met hardloopsport. Zo zijn de meer 
ervaren hardlopers trotser en identificeren zichzelf meer met andere hardlopers. Op de schaal twijfel 
scoren ze daarentegen lager. Voor de minder ervaren hardloper ligt dit andersom, ze zijn minder trots, 
identificeren zich minder met andere hardlopers en hebben een hogere twijfel. In de presentatie zal 
dieper worden ingegaan op de resultaten van beide deelstudies (afzonderlijk en geïntegreerd) en 
worden implicaties voor het ontwerpen van hardloopgerelateerde producten verkend.

Referenties
Breedveld. K., Scheerder, J., & Borgers, J. (2015). Running across Europe. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Vos, S., Walravens, R., Hover, P., Borgers, J., & Scheerder, J. (2014). Voor de pret of de prestatie? 
Typologieën van evenementenloopsters. Vrijetijdsstudies, 32 (2), 19-34.
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Een verklaringsmodel 
voor sportdeelname

15

Inleiding
Waarom sporten en bewegen veel mensen wel regelmatig, terwijl anderen er niet toe aan te zetten zijn? 
Welke determinanten liggen hieraan ten grondslag? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En voor sportbeleid relevant: 
zijn ze ook te beïnvloeden? Deze vragen staan centraal in ons onderzoek naar een verklaringsmodel sportdeelname. 
In dit onderzoek wordt op basis van sociaalecologische theorievorming een robuust verklaringsmodel voor sport ontwikkeld 
dat gebruikt kan worden bij beleidsvorming. Het model kent een aantal toepassingen:
1.1. Verklaring van gedrag: Welke kenmerken hangen samen met sportdeelname?
2. Toekomstramingen: hoeveel mensen zullen de komende jaren aan sport mee doen? 
3. Ex-ante beleidsevaluaties: hoeveel meer mensen gaan sporten als de fysieke of sociale omgeving verbetert of als het 
aanbod van voorzieningen toeneemt? 

Methode
In het theoretisch model zetten we de belangrijkste intra- en interpersoonlijke, omgevings- en beleidskenmerken die van 
invloed zijn op sportgedrag op basis van literatuuronderzoek op een rij. Daarbij maken we gebruik van het sociaalecologische 
model van Bauman et al. (2012). Het theoretische model zijn we momenteel aan het vertalen in een empirisch model  op model van Bauman et al. (2012). Het theoretische model zijn we momenteel aan het vertalen in een empirisch model  op 
basis van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus (VTO) gecombineerd met verschillende databestanden met sociale, buurt- en 
regionale kenmerken. De samengevoegde VTO-data van 2012 en 2014 hebben een steekproef van ruim 6000 personen. 
Sportdeelname definiëren we op twee manieren: volgens de RSO norm van twaalf keer per jaar of vaker, en wekelijkse 
sportdeelname. Verder maken we onderscheid naar het verband waarin men actief is (alleen of informeel, vereniging, 
commercieel, etc.). Met behulp van statistische technieken schatten we een verklaringsmodel waarin de relatie tussen 
sportdeelname en verschillende blokken van determinanten wordt vastgesteld.sportdeelname en verschillende blokken van determinanten wordt vastgesteld.

Resultaten en Conclusie
De voorlopige resultaten lijken er op te wijzen dat intra-persoonlijke kenmerken de meest bepalende factoren zijn 
voor sportgedrag en in veel mindere mate de interpersoonlijke.  Het model geeft inzicht in het relatieve belang van de 
verschillende blokken van determinanten die bepalend zijn voor sportgedrag. In hoeverre dit beeld volledig wordt, 
is mede afhankelijk van de beschikbare data. Tijdens de presentatie zullen we reflecteren op de gebruikte data en 
de toepassingen van het model en gaan hierover graag de discussie aan met de aanwezigen.

Referenties
Bauman, A. E., Reis, R. S., Sallis, J. F., Wells, J. C., Loos, R. J. & Martin, B. W. (2012). 

Correlates of physical activity: why are some people physically active and others not?. The Lancet, 380(9838), 258-271.

 

Ine Pulles, Annet Tiessen-Raaphorst, 
Isolde Wottiez, Frieke Vonk



Contributiemonitor 2016/2017 
contributies in de Nederlandse sport

16

Inleiding
Het Nederlandse verenigingsleven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dit uit zich in lage 
contributies die verenigingen vragen aan hun leden. Door de financiële crisis en bezuinigingen bij de overheid zijn 
er zorgen over de betaalbaarheid van het lidmaatschap. Het Mulier Instituut en de HAN willen met de Contributiemonitor 
op een eenduidige en overzichtelijke manier de contributiehoogtes en toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen in 
Nederland volgen en kennis hierover verspreiden

MethodeMethode
Verschillende bronnen en onderzoeken uit het verleden geven een eerste beeld hoe het met de Nederlandse contributies 
staat. Om een huidige situatieschets te maken, is een verdiepingsslag gemaakt door met behulp van deskresearch de
 contributiegegevens van 2.750 verenigingen in zes verschillende sporten in kaart te brengen (voetbal, tennis, hockey,
atletiek, volleybal en handbal) en toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen te bemachtigen.

Resultaten
De resultaten laten zien wat de gemiddelde contributie van deze zes sporten is, uitgesplitst naar jeugd- en seniorlid en 
(achtergrondgegevens) VSG-regio en wat de gemiddelde toegangsprijs van een bezoek aan een zwembad of ijsbaan is. (achtergrondgegevens) VSG-regio en wat de gemiddelde toegangsprijs van een bezoek aan een zwembad of ijsbaan is. 
We zien dat leden van de onderzochte sportverenigingen in niet stedelijke gebieden gemiddeld 30 procent minder contributie 
betalen dan leden in sterk stedelijke gebieden. De publicatie wordt in het najaar van 2017 uitgebracht.

Discussie en conclusie
Uit ons onderzoek blijkt dat tennis gemiddeld de laagste contributie heeft, als daar niet extra betaald moet worden voor 
trainingen. De gemiddelde contributies in de onderzochte sporten voor het seizoen 2016-2017 varieerden van €139 tot €281 
voor volwassenen en van voor volwassenen en van €78 tot €255 voor jeugdleden. Naast de resultaten en verschillen worden de vervolgstappen 
weergegeven om de monitor de komende jaren verder uit te bouwen en van data te voorzien.

Referenties
Davids, A, Roest, J. van der, Boer, W. de, Schoemaker, J. & Genderen, S. van (2017). 

Contributiemonitor 2016/2017. Utrecht/Nijmegen: Mulier Instituut/HAN. 
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Sportaccommodaties 
en sportbeleid 
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Publiek-private samenwerking 
bij multifunctionele 

sportaccommodaties: tussen 
formaliseren en vertrouwen 

Inleiding 
Sportaccommodaties vormen een essentiële pijler onder de staat van de Nederlandse sport. 
Gemeenten neigen steeds vaker naar een publiek-private samenwerking (PPS) bij de realisatie van 
een multifunctionele sportaccommodatie. Bij een PPS wordt doorgaans één privaat consortium bij 
twee of meer fasen van het proces (ontwerp, bouw, beheer, exploitatie) betrokken, een zogenoemde 
geïntegreerde concessie. Geïntegreerde publiek-private samenwerkingsvormen worden in onder meer 
de wegenbouw en gebiedsontwikkeling al geruime tijd toegepast, maar zijn bij de bouw en exploitatie de wegenbouw en gebiedsontwikkeling al geruime tijd toegepast, maar zijn bij de bouw en exploitatie 
van multifunctionele sportaccommodaties relatief nieuw. De wisselwerking van publiek en privaat kan 
bijdragen aan enerzijds een kwalitatief beter resultaat en anderzijds lagere kosten, door een beter 
risicomanagement en een efficiëntere uitvoering. Dit legitimeert een onderzoek naar de invloed van 
beheersingsvormen op de prestaties van een PPS. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is: 
Op welke wijze dragen verschillende beheersvormen volgens publieke en private actoren bij aan de 
prestaties van een PPS? 

Methode Methode 
In deze presentatie bespreken we de eerste resultaten van het onderzoek op basis van vier case studies. 

Resultaten 
We focussen ons op gehanteerde beheersingsvormen die toegepast kunnen worden in een PPS: 
formaliseren en vertrouwen De gemeente en een private partij maken een verdeling van taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procesafspraken. De samenwerking wordt beheerst door 
meer op basis van vertrouwen, of op basis van formele afspraken te handelen. 

Conclusie en Discussie Conclusie en Discussie 
We laten zien welke factoren een bijdrage leveren aan ervaren vertrouwen en hoe dat invloed heeft op 
het verdelen van risico’s tussen publieke en private partijen. Deze inzichten kunnen gemeenten en 
private bouwondernemingen helpen in efficiëntere besluitvorming over en managen van 
publiek-private samenwerking ten behoeve van de realisatie van multifunctionele sportaccommodaties. 

Maikel Waardenburg & Sofie van den Hombergh 
Universiteit Utrecht 18



De sporttoekomst verkenning: 
uitdagingen en kansen voor beleid

19

Inleiding
Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 
2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in de 
Sport Toekomstverkenning 'Een sportiever Nederland' (STV). Tijdens de voorgaande DSO’s is hier ook aandacht aan besteed: 
In 2015 hebben we in een workshop de uitdagingen voor de toekomst opgehaald, tijdens de plenaire presentatie in 2016 is 
aandacht besteed aan perspectieven op de toekomst. In de presentatie van 2017 willen we alle resultaten kort de revue laten 
passeren.passeren.
 

Methode
Om de uitdagingen en opgaven voor sport in de toekomst te begrijpen, hebben we de toekomst van sport verkend door 
middel van modellering van data, maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en bewegen, vier 
perspectieven op sport en de kansen en keuzes die deze bieden voor huidig en toekomstig beleid. Deze methodiek is 
gebaseerd op die van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM en uitgevoerd samen met experts en 
stakeholders uit de sport- en beweegwereld.stakeholders uit de sport- en beweegwereld.

Resultaten
In deze presentatie belichten we de resultaten van de STV. Welke uitdagingen zijn er voor de sport en welke keuzes moeten 
worden gemaakt. Hiervoor lichten we de vier perspectieven op sport toe: Door Vriendschap Verenigd (DVV), Voel je Fit, 
Naar de Top en Leef mee, en gaan in op de kansen en keuzes die wij geconstateerd hebben en waar we denken dat het 
sportbeleid zich op moet richten. 

De centrale vragen, waar we graag met de aanwezigen over in discussie willen, zijn:
Versterken de perspectieven elkaar of werken ze elkaar juist tegen? Sport heeft een doel in zichzelf (deelname, bewegen, Versterken de perspectieven elkaar of werken ze elkaar juist tegen? Sport heeft een doel in zichzelf (deelname, bewegen, 
presteren, meeleven) en maatschappelijke waarde (zoals binding, gezondheid, excelleren, BV Nederland). Kan beide bereikt 
worden? Of moet de sport kiezen of ze een doel of een middel wil zijn?

Referenties
RIVM/ SCP (2017).www.sporttoekomstverkenning.nl. Bilthoven/Den Haag.

RIVM (2014). Een gezonder Nederland. Bilthoven: RIVM.
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Een sociaal-ecologisch perspectief op sportdeelname: 
de rol van beleid, accommodaties en de sociale omgeving.

20

In Nederland is het lokale sportbeleid in de basis gericht op het bevorderen van de sportdeelname. Enerzijds door het 
voorzien in betaalbare sportaccommodaties en anderzijds door sportstimulering, met name voor groepen die achterblijven 
in de sportdeelname. De vraag is echter hoe effectief gemeenten zijn in het verhogen van de sportdeelname, en in welke mate 
de gemeentelijke uitgaven aan sport, beleidsprogramma’s en sportaccommodaties hier een bijdrage aan leveren. 
Sportdeelname blijft immers een vrijetijdsactiviteit die sociaal gelaagd is met duidelijke deelnameverschillen tussen hoge 
en lage sociaal-economische groepen. Gebruikmakend van een sociaal-ecologisch perspectief verwachten we dat diverse en lage sociaal-economische groepen. Gebruikmakend van een sociaal-ecologisch perspectief verwachten we dat diverse 
omgevingsinvloeden inwerken op het sportgedrag van een individu. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de sociale 
omgeving, de fysieke omgeving (o.a. sportaccommodaties) en de beleidsomgeving (o.a. gemeentelijke uitgaven aan sport, 
beleidsprogramma’s), in aanvulling op factoren op het individueel niveau zoals geslacht, leeftijd en huishoudensinkomen.

Om onze verwachtingen te toetsen maken we gebruik van het onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) en 
voegen hier data aan toe van de Database SportAanbod (DSA) van het Mulier Instituut over de aanwezigheid van 
sportaccommodaties, en CBS data over de gemeentelijke uitgaven aan sport, en registratiedata over de deelname aan sportaccommodaties, en CBS data over de gemeentelijke uitgaven aan sport, en registratiedata over de deelname aan 
beleidsprogramma’s.In de presentatie gaan we in op de bevindingen op de diverse niveaus en bespreken 
de beleidsimplicaties van de uitkomsten. 

Remco Hoekman 
Mulier Instituut / Radboud Universiteit Nijmegen



De kracht van partnerships; sport en bewegen 
als middel om te werken aan maatschappelijke doelen

21

Inleiding
Sport en bewegen krijgt een steeds centralere rol in de maatschappij. Lokaal wordt er in het huidige sport- en 
beweeglandschap dan ook steeds meer intersectoraal samengewerkt (Vos & Scheerder, 2014). Naast overheden, 
gemeentelijke sportbedrijven en commerciële partijen neemt ook het hoger onderwijs steeds meer een rol hierin. 
In deze presentatie willen we dieper ingaan op de strategische partnerships die Fontys Sporthogeschool (opleiding 
Sportkunde) in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft om samen met publieke en private organisaties maatschappelijke 
doelen zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en sportparticipatie na te streven.doelen zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en sportparticipatie na te streven.
 

Methode
Er is gebruik gemaakt van een participatieve etnografische benadering waarbij de onderzoekers zelf onderdeel zijn van 
deze partnerships. Er wordt inzicht gegeven in het tot stand komen van deze partnerships en de ervaringen van de 
betrokkenen. Daarnaast worden succesfactoren en drempels in kaart gebracht. 

Resultaten/Discussie
Fontys Sporthogeschool (opleiding Sportkunde) beschikt over 9 strategische partnerships die eenzelfde Fontys Sporthogeschool (opleiding Sportkunde) beschikt over 9 strategische partnerships die eenzelfde 
samenwerkingsmodel hanteren (Moresi & Bovens, 2017). Er is een evenredige verdeling over de provincies Limburg en 
Noord-Brabant. Hierin acteren ruim 400 professionals in opleiding, in een beroepsauthentieke lokale context. Uit de 
analyse blijkt dat de betrokken werkveldpartners met name hun organisatiekracht willen vergroten door samen meteen 
team van studenten en docenten handen en voeten te geven aan het lokale sport- en beweegbeleid. Succesfactoren zijn 
onder meer het respect voor elkaars ideologieën en het benoemen van een gedeelde lange termijnperspectief. 
Daarnaast bleek de belangrijkste drempel de verschillen in organisatiebelangen. Daarnaast bleek de belangrijkste drempel de verschillen in organisatiebelangen. 

Referenties
Vos, S., & Scheerder, J. (2014). Fact or fiction? An empirical analysis of cooperation between mass sport 

providers at the local level. European Journal for Sport and Society, 11 (1), 7-34

Moresi, S. & Bovens, J. (2017). Partnerships Sportkunde, de professionele lerende organisatie in een duurzame 
samenwerking met werkveldpartners. Landelijke studiedag Sportkunde. Zwolle, Nederland. 01-06-2017
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Aangepast bewegen 
en het sociaal domein
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Samenwerking tussen sport en sociaal domein: 
een casusstudie in Houten 

23

Inleiding
De kansen voor samenwerking tussen sport en het sociaal domein zijn al meerdere malen onderzocht (zie ook Duijvestijn 
et al., 2016; Hermen, Los & De Meere, 2014). In opdracht van de gemeente Houten heeft het Mulier Instituut geïnventariseerd 
wat de lokale mogelijkheden van sportaanbieders zijn om ‘nieuwe’ verbindingen aan te gaan met organisaties binnen welzijn,
 zorg, onderwijs en werkgelegenheidsinitiatieven (Elling & Brandsema, 2017). Hierbij stond centraal welke voorwaarden van 
belang zijn voor het slagen van een dergelijke samenwerking, welke mogelijkheden de organisaties zien, en welke 
samenwerkingsvormen kansrijk zijn in de gemeente Houten. samenwerkingsvormen kansrijk zijn in de gemeente Houten. 

Methode
Allereerst is een beknopte literatuurstudie verricht naar good practices en werkzame principes met betrekking tot een 
goede samenwerking. Enquêtes zijn afgenomen onder sportaanbieders (n=17) en organisaties uit het sociaal domein (n=7) 
in Houten. Ten slotte is een interactieve bijeenkomst georganiseerd met betrokken partijen om te inspireren, motiveren 
en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden voor de toekomst. 

Resultaten
Betrokken partijen zien veel kansen en mogelijkheden, maar ook enkele risico’s van het samenwerken. Organisaties binnen Betrokken partijen zien veel kansen en mogelijkheden, maar ook enkele risico’s van het samenwerken. Organisaties binnen 
het sociaal domein zien kansen om in te spelen op sportvragen van hun doelgroep, maar zijn ook huiverig of vrijwilligers 
binnen de sportverenigingen competent genoeg zijn om deze doelgroep te begeleiden. Sportorganisaties zien als voornaamste
 kansen een betere benutting van hun sportcomplex, toename van ledenaantal en een betere maatschappelijke positionering
 van hun vereniging. Echter, het vraagt van hun vrijwilligers ook een investering om een dergelijke samenwerking op te zetten. 
Conclusie en discussie: Onder de betrokken partijen bestaat voldoende bereidheid om een samenwerking aan te gaan. Conclusie en discussie: Onder de betrokken partijen bestaat voldoende bereidheid om een samenwerking aan te gaan. 
Veel sportaanbieders werken echter nog niet samen. Onder andere stimulering en facilitering, voornamelijk vanuit de
gemeente, zijn voor beide partijen noodzakelijk voor een geslaagde samenwerking. Het creëren van nieuwe, ‘lichte’ vormen 
van samenwerking lijken het meest kansrijk voor de kleinere sportaanbieders, die vooralsnog overwegend intern gericht zijn. 

Referenties
Elling, A. & Brandsema, A. (2017). Samenwerking sport & sociaal domein in Houten. 

Een inventarisatie van kansen en knelpunten. Utrecht: Mulier Instituut. 

Hermens, N., Los, V. & Meere, F. de. (2014). Sportverenigingen helpen Rotterdam vooruit. Verwey- 
Jonker Instituut, geraadpleegd van: www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/ 7231_Brochure%20Sportplusprogramma.pdf. 

Duijvestijn, P., Berkel, D. van, Puyt, E. & Schouten, L. (2016). Beter benutten van sport in het sociaal 
domein. Inspiratiedocument met stappenplan. Amsterdam/Haarlem: DSP/SSNH.domein. Inspiratiedocument met stappenplan. Amsterdam/Haarlem: DSP/SSNH.
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Een Good Governance-instrument 
voor de sportvereniging

24

Inleiding
NOC*NSF is bezig met een traject tot herijking van de code goed sportbestuur. In dit traject wordt overwogen of het zinvol 
is om een vertaalslag van de code naar het verenigingsniveau te maken. Hoewel verschillende auteurs verschillende 
criteria van goed bestuur hebben opgesteld is dit voor sportverenigingen nog nooit gedaan. Het doel van de studie is om 
in kaart te brengen wat goed bestuur voor de sportvereniging inhoudt en hoe een instrument gericht op het verbeteren van 
het bestuur van sportverenigingen het beste kan worden vormgegeven.

MethodeMethode
In deze studie is gebruik gemaakt van mixed methods. Een kwalitatieve meta-analyse van zeven in de praktijk toegepaste 
Good Governance-instrumenten is uitgevoerd en vier kwalitatieve semigestructureerde interviews met sportbonden zijn 
gehouden. Ten slotte is een survey opgesteld, waarmee kwantitatief de mening van 263 bestuurders van sportverenigingen 
in kaart is gebracht.

Resultaten
Goed bestuur op verenigingsniveau blijkt uit de criteria democratie, consensusoriëntatie, transparantie, verantwoording, 
inclusiviteit, effectiviteit en efficiëntie, solidariteit, rechtmatigheid, integriteit, checks & balances, bestuurlijke compositie, inclusiviteit, effectiviteit en efficiëntie, solidariteit, rechtmatigheid, integriteit, checks & balances, bestuurlijke compositie, 
vaardigheden en werkwijze, bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering en continuïteit te bestaan. Instrumenten die het 
meest overeenkomen met de wensen en behoeften van bestuurders van sportverenigingen zijn uitleg van goede voorbeelden 
van andere sportverenigingen en een lijst van criteria van goed bestuur waar bestuurders zichzelf op kunnen scoren. 

Discussie
Een instrument gericht op het verbeteren van het bestuur van sportverenigingen dient een generieke theoretische basis te 
hebben, maar tegelijkertijd gericht te zijn op maatwerk. Om maatwerk te bewerkstelligen is een Governance code met hebben, maar tegelijkertijd gericht te zijn op maatwerk. Om maatwerk te bewerkstelligen is een Governance code met 
statische richtlijnen niet geschikt. Een instrument dat bestaat uit een breed palet aan ondersteuningsmogelijkheden is 
gewenst. Op basis van dit onderzoek lijkt het meest geschikte instrument om de bestuurlijke kwaliteit van sportverenigingen 
te verbeteren een online platform te zijn, waarin verschillende soorten instrumenten zijn samengevoegd 

Resie Hoeijmakers 
Mulier Instituut 



Sportprogramma’s voor kwetsbare mensen: 
leidt deelname tot positieve verandering 

in psychosociale domeinen?   

25

Inleiding
Life Goals is een Nederlandse stichting die sport inzet ter verbetering van de persoonlijke ontwikkeling en sociale 
participatie van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals daklozen en verslaafden (Stichting Life Goals, 2017). 
De stichting kent twee programma’s: de Dutch Street Cup en de Dutch Trainee Cup. De Dutch Street Cup is een nationaal 
straatvoetbal toernooi en de Dutch Trainee Cup is een programma waarbij de deelnemers onder begeleiding sporten bij 
een lokale sportvereniging. Dit onderzoek heeft als doel om het effect van deelname aan deze sportprogramma’s te evalueren.

MethodeMethode
Driemaal per jaar vult de sportcoach samen met de deelnemer een online survey in waarin de volgende domeinen worden 
besproken en gescoord: gezondheid, zelfbeeld, emotionele stabiliteit, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, thuissituatie, 
werk/opleiding, vrijetijd en arbeidssituatie. De steekproef bestond uit 89 deelnemers (79.8% mannen, gemiddelde 
leeftijd 28.6 jaar) van wie er longitudinale data beschikbaar was. Lineair mixed model analyse (West, Welch, & Galecki, 2007) 
is toegepast om veranderingen in uitkomsten over de tijd te toetsen, waarbij er ook gekeken werd naar interacties met 
leeftijd, geslacht, type programma en duur van het programma.  

ResultatenResultaten
Scores op alle gemeten psychosociale domeinen lieten een verbetering over de tijd zien. Slechts twee significante interacties 
werden gevonden: verbeteringen in gezondheid waren groter onder deelnemers waarbij over een kortere tijdsduur gemeten 
was en Street Cup deelnemers lieten wel een verbetering in zelfredzaamheid zien, maar Trainee Cup deelnemers niet.

Discussie en conclusie 
Kwetsbare mensen lijken baat te hebben bij deelname aan de sportprogramma’s. Verbeteringen werden op alle psychosociale 
domeinen gevonden en waren niet of nauwelijks afhankelijk van leeftijd, geslacht, programma type en duur. 
Een kanttekening is dat mogelijk de mensen met het grootste potentieel voor psychosociale verbetering aan de programma’s Een kanttekening is dat mogelijk de mensen met het grootste potentieel voor psychosociale verbetering aan de programma’s 
(blijven) deelnemen en dat de resultaten dus niet naar alle kwetsbare mensen gegeneraliseerd kunnen worden.  

Referenties
Stichting Life Goals (2017). Opgehaald van: http://stichtinglifegoals.nl/

West, B. T., Welch, K. B., & Galecki, A. T. (2007). Linear mixed models: 
A practical guide using statistical software. New York: Chapman & Hall/CRC
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Beweging in Trauma voor vluchtelingen: een actief, 
lichaams- en bewegingsgericht programma 

binnen traumabehandeling  

26

Inleiding
Vluchtelingen in Nederland hebben een grote kans op het hebben of ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis 
(PTSS). Mensen met PTSS hebben een chronisch hoog spannings niveau (hyperarousal) en hebben vaak moeite hun emoties 
te reguleren. Cognitieve therapieën lijken hier onvoldoende verandering in te kunnen brengen. Gebaseerd op 
neurobiologische inzichten lijkt het toevoegen van actieve, lichaams- en bewegingsgerichte therapie aan traumabehandeling 
veelbelovend (Van der Kolk, 2006). In dit onderzoek wordt feasibility en effect onderzocht van een op consensus gebaseerd 
programma, , gericht op het reguleren van psychofysiologische arousal bij vluchtelingen. Belangrijke elementen in dit programma, , gericht op het reguleren van psychofysiologische arousal bij vluchtelingen. Belangrijke elementen in dit 
programma van 12 weken zijn het leren waarnemen van lichaamssignalen die horen bij arousal; gevoelens, gedachten en 
gedrag kunnen koppelen aan lichaamssignalen; en signalen van ervaren veiligheid leren herkennen (Scheffers et al, 2016). 

Methode
In een quasi-experimenteel design is het programma onderzocht en geëvalueerd. Uitkomstmaten zijn algemene 
psychopathologie (Brief Symptom Inventory), posttraumatische stress-symptomen (Davidson Trauma Scale), 
dissociatie (Dissociative Experiences Scale), lichaamsattitude (Dresdner Körperbildfragebogen), lichaamsbewustzijn 
(Scale of Body Connection – Awarenes), en een zelf ontwikkeld evaluatie instrument. Verschillen tussen voor- en nameting (Scale of Body Connection – Awarenes), en een zelf ontwikkeld evaluatie instrument. Verschillen tussen voor- en nameting 
(n=14) zijn getoetst m.b.v gepaarde t-toetsen. 

Resultaten
Traumascores en algemene psychopathologie nemen significant af, evenals lichaamsbewustzijn. Cliënten evalueren 
de module met een 8,2 gemiddeld op een schaal van 1-10. 

Discussie en conclusie: De module lijkt een rol te spelen in afname van posttraumatische stress-symptomen en algemene 
psychopathologie. In de praktijk blijkt voor de groep vluchtelingen de psycho-educatie te veel tekst te bevatten en is het 
invullen van de vragenlijsten te belastend. De werkvormen gericht op spel, plezier en interactie werden zeer goed ontvangen invullen van de vragenlijsten te belastend. De werkvormen gericht op spel, plezier en interactie werden zeer goed ontvangen 
vergeleken bij andere doelgroepen met trauma. Een en ander  heeft geleid tot aanpassing van meetinstrumenten en van de 
module. Momenteel vindt evaluatie van deze herziende aanpak  plaats.

Referenties
Scheffers, M., Nissen, I., Verveld, S., Berkel, K. van, Hatzmann, J. & Busschbach, J. van (2016). Beweging in Trauma. 

Psychomotorische therapie in de stabilisatiefase van complex trauma. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Van der Kolk, B.A. (2006). Clinical implications of neuroscience research in PTSD. 
Annals of the New York Academy of Sciences, 1071, 277-293. 
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Wie vertegenwoordigt het nationale team? 
De opkomst van migrant-atleten 

tijdens Olympische Spelen en het Wereldkampioenschap voetbal, 1930-2000

28

Inleiding
Een toenemend aantal Olympische atleten en voetballers komen uit voor landen waarin ze niet geboren zijn. Tijdens de 
Wereldkampioenschappen voetbal in 2014 speelde de in Brazilië geboren Diego Costa voor Spanje. De Koreaanse 
shorttracker Victor Ahn had al medailles gewonnen voor Korea voordat hij in 2016 voor Rusland zilver won. Dit zijn enkele 
recente voorbeelden van atleten die uitkomen voor een land waarin ze niet geboren of opgegroeid zijn. De relatie tussen 
staten de nationale identiteit staat al enkele decennia op losse schroeven. Staten accepteren in toenemende maten dat ze 
worden vertegenwoordigd door atleten die nauwelijks banden hebben met het land. Aan de ene kant vergroot dit de worden vertegenwoordigd door atleten die nauwelijks banden hebben met het land. Aan de ene kant vergroot dit de 
mobiliteit van atleten en de kansen van staten om medailles te winnen, maar aan de andere kant gaat er ook iets verloren. 
Als staten medailles winnen met mensen die verder geen band hebben met dat land, wat is dan nog de waarde van die 
medailles? In tegenstelling tot wat er veelal wordt gedacht is dit geen nieuw fenomeen. Ook in de geschiedenis waren er 
migrant-atleten die verschillende nationale teams vertegenwoordigden. In deze presentatie stel ik een typologie voor van 
zes verschillende vormen van nationale identiteit en burgerschap voor atleten. Binnen deze typologie is er ruimte voor zes verschillende vormen van nationale identiteit en burgerschap voor atleten. Binnen deze typologie is er ruimte voor 
variatie. De voorgestelde typologie lijkt op de categorisatie van Rainer Baubock (1999; 4)waarbij hij een onderscheid maakt 
tussen ‘dik’ en ‘dun’ burgerschap. De categorieën zijn: (1) Dik burgerschap; (2) Koloniaal burgerschap, waarbij atleten of 
hun ouders geboren zijn in een voormalige kolonie; (3) Sociaal-economisch burgerschap, waarbij migrant-atleten of hun 
ouders een bijdrage leveren aan de samenleving; (4) Burgerschap als gevolg van het feit dat staten verdwijnen (Sovjet-Unie/
 Joegoslavië); (5) Burgerschap te koop, waarbij migranten geen enkele relatie hebben met het land waarvoor ze uitkomen;  Joegoslavië); (5) Burgerschap te koop, waarbij migranten geen enkele relatie hebben met het land waarvoor ze uitkomen; 
behalve dat ze een paspoort hebben gerkegen en geld in ruil voor medailles en (6) Reizende loyaliteiten, waarbij atleten 
voor twee of meer verschillende landen zijn uitgekomen. Dit is de meest ‘dunne’ vorm van burgerschap.

Methode
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende datasets die zijn ontwikkeld door mijn promovendi Joost Jansen en 
Gijs van Campenhout.  Deze data zijn deels al openbaar : online data repository DANS EASY (an institute of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences and the Netherlands Organisation for Scientific Research). The data can be 
accessed via: https://doi.org/10.17026/dans-2xf-pyqp. Andere data zijn nog privé en behoren tot de categorie: ‘work in progress’.accessed via: https://doi.org/10.17026/dans-2xf-pyqp. Andere data zijn nog privé en behoren tot de categorie: ‘work in progress’.
De presentatie zal slechts beperkt gebruik maken van deze data. In deze presentatie staat het morele dilemma centraal: 
wie mag wel/niet de (natie)staat vertegenwoordigen?

Referenties
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Nederlands tennis onder Duitse bezetting
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Inleiding
In 1992 verscheen de studie van André Swijtink, In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij gaf een aanvulling op zijn onderzoek in 2010 met Een sportman doet niet aan sport. Groei en populariteit 
van de Nederlandse sportbeoefening in oorlogstijd. Deze twee boeken bepalen nog altijd in sterke mate het beeld van de 
sportbeoefening in 1940-1945. Swijtink stelde onder meer dat de sport in Nederland in de oorlog een opmerkelijke groei en 
populariteit kende. Het aantal actieve beoefenaars groeide aanzienlijk en ook het bezoek aan de sportwedstrijden kende 
een spectaculaire ontwikkeling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de sportbeoefening in Nederland inderdaad gewoon een spectaculaire ontwikkeling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de sportbeoefening in Nederland inderdaad gewoon 
door. Er waren in de jaren 1940-1944 volop competities en toernooien. Alleen door de opmars van de geallieerden en de 
Hongerwinter lag de sport in 1944-1945 helemaal stil.

Swijtink heeft in zijn boeken nauwelijks aandacht besteed aan de tennissport. Hij beperkt zich tot de kwestie Nederlandse 
taal in de puntentelling en tot de schorsing van enige topspelers, omdat die niet met een Duitsgezinde tennisser wilden
 dubbelen. 

Met behulp van het bondsblad van de Koninklijke Nederlandsche Lawn Tennis Bond (al gauw zonder K) kan echter veel 
meer over de ontwikkelingen in het Nederlandse tennis tussen 1940 en 1945 worden achterhaald. In deze lezing wordt dit meer over de ontwikkelingen in het Nederlandse tennis tussen 1940 en 1945 worden achterhaald. In deze lezing wordt dit 
uitgewerkt aan de hand van een aantal vragen. Hoe ontwikkelde de tennisbond zich in de Tweede Wereldoorlog? Maakte 
de bond een groei door zoals Swijtink voor de sport in het algemeen constateerde? In hoeverre had de oorlog invloed op 
het bondsleven en de competitie? Hoe verging het de voornaamste clubs en spelers in deze jaren? In hoeverre hadden zij 
hinder van de Duitse bezetting? De lezing zal globale antwoorden op deze vragen geven, die als controle voor de bevindingen 
van Swijtink kunnen dienen.

Michel van Gent 
Huygens ING KNAW
 



Literatuuronderzoek naar Paralympisch nalatenschap: 
Inzichten van de 2000, 2008 en 2012 

Paralympische Spelen
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Inleiding
Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de impact van Paralympische nalatenschap op barrières die mensen met 
een beperking ervaren en van de sociale inclusie die daar uit voort vloeit. De centrale vraag van deze studie is: Hoe kunnen de 
Paralympische Spelen bijdragen aan sociale inclusie van mensen met een beperking in een land waar deze worden 
georganiseerd en welke inzichten hebben de edities van Sydney, Beijing en Londen gebracht?

Methode
Het artikel is gebaseerd op een literatuur review van drie case studies/ Paralympische edities, die zijn gekozen sinds empirisch Het artikel is gebaseerd op een literatuur review van drie case studies/ Paralympische edities, die zijn gekozen sinds empirisch 
onderzoek naar andere edities gebrekkig is en veel bronnen anekdotische informatie bevatten 
(Darcy & Appleby, 2011, pp. 76-89; Misener et al., 2013, p. 339).

Resultaten
Paralympische nalatenschap kan de domeinen: Infrastructuur, Politiek, Sport en Sociaal positief beïnvloeden 
(Cornelissen et al., 2011, p. 311; Misener et al., 2013, p.339). Infrastructuur en openbaar vervoer kunnen duurzaam verbeteren, 
voornamelijk binnen de organiserende stad. Het evenement zorgt voor vooruitgang in wetgeving ter inclusie van mensen 
met een beperking. Ontwikkelingen in het domein sport hebben over het algemeen alleen invloed op aangepaste topsport, met een beperking. Ontwikkelingen in het domein sport hebben over het algemeen alleen invloed op aangepaste topsport, 
ondanks geluiden dat het breedte sport ook zou beïnvloeden. Aangezien het zo’n groot evenement betreft dat door 
velen (inter)nationaal gezien wordt lijkt het dat het positieve impact met zich meebrengt in het sociale domein.

Discussie en conclusie
De impact van de Paralympische Spelen is bewezen, echter in hoeverre dit ervaren wordt door de gehele bevolking met een 
beperking is, in doorgaans grote landen, lastig te bepalen.  Onderzoek toont aan dat het evenement kan bijdragen aan een 
verlaging van de barrières in de gestelde domeinen. Zodoende kan de organisatie resulteren in meer sociale inclusie van verlaging van de barrières in de gestelde domeinen. Zodoende kan de organisatie resulteren in meer sociale inclusie van 
mensen met een beperking in de stad en het land waar hetevenement plaatsvindt.
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Redressing the colonial imbalance: 
GANEFO and a reconsideration of sport and 

politics in the 1960s 
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Introduction
The Games of the New Emerging Forces (GANEFO) involved over 3000 athletes from approximately 50 countries who 
competed in Jakarta in November 1963. Framed in overtly political terms, GANEFO was positioned as a challenge to the 
Olympic movement under Indonesia’s leadership. In addition to Asian and African competitors, two of the largest teams at 
GANEFO represented the Second World – China and the Soviet Union – while athletes from Western Europe represented 
student unions and leftist sports organizations and South Americans came from university student associations. 

MethodMethod
This historical paper is based upon archival research undertaken at the Olympic Studies Centre (Switzerland), the National 
Archives and Records Administration (USA), the Nationaal Archief (Den Haag), and International Institute of Social 
History (Amsterdam). It integrates oral history interviews with GANEFO participants from the Netherlands.

Results
GANEFO was inaugurated in “the spirit of the [1955] Asian-African Conference in Bandung” (Documents: 8) while the 
US State Department concluded that “the disadvantages of GANEFO to the Free World far outweigh any discernible 
advantages” (Asian Games: 1). As a result, GANEFO caused concern in the West in both sporting and diplomatic circles. advantages” (Asian Games: 1). As a result, GANEFO caused concern in the West in both sporting and diplomatic circles. 
And yet, when considering the limited Dutch participation in the event, which included seven athletes in swimming and 
yachting, the reaction to Dutch competitors in the former colony was overwhelmingly positive.

Conclusion/discussion
GANEFO, which has generally been overlooked in the history of sport, was an expression of the non-aligned movement 
through sport. It highlights the significance of and tensions within the non-aligned movement, turmoil in Sino-Soviet 
relations, and the Cold War lens through which the West viewed events in southeast Asia. The participation of swimmers relations, and the Cold War lens through which the West viewed events in southeast Asia. The participation of swimmers 
representing the Nederlandse Culturele Sportbond suggests the ways in which sport offered a limited opportunity for the 
First World to re-engage with former colonies.

Referenties
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Ontwerpen van technologie voor sport en vitaliteit: 
Analyse van het ontwerpproces tijdens 
een driedaagse ontwerpcompetitie

33

Inleiding
Het toepassingsgebied van innovatieve technologie is de laatste jaren uitgebreid naar gebieden als sport en vitaliteit 
(Janssen et al., 2017) Het ontwikkelen van innovatieve producten binnen deze gebieden neemt enorm toe, maar brengt wel 
grote uitdagingen met zich mee. Ten eerste moet het ontwerpproces, de snelle ontwikkeling van prototypes stimuleren om 
gedurende het proces data te vergaren (Hummels & Frens, 2011). Ten tweede vereist het specifieke multidisciplinaire 
expertises om uitdagingen kenmerkend voor deze domeinen aan te pakken. Op het gebied van sport en vitaliteit is er echter 
nog weinig bekend over de onderliggende ontwerpprocessen die worden gebruikt om tot innovatieve prototypes te komen nog weinig bekend over de onderliggende ontwerpprocessen die worden gebruikt om tot innovatieve prototypes te komen 
(Vos et al., 2016). Deze studie beoogt daar inzicht in te geven. Tijdens een driedaagse Hackathon in Eindhoven (april 2017) 
werden drie groepen designers (n=14) uitgedaagd om praktische ideeën voor sport en vitaliteit te prototypen. Gedurende 
deze hackathon is het proces gemonitord via een protocol gebaseerd op het Reflective Transformative Design-proces 
(Hummels & Frens, 2011). De groepen zijn continue gemonitord op: welke activiteit zij deden, hoe ze dit uitvoerde en alleen 
of met anderen. Daarnaast werden zes korte reflectie-sessies bij elke groep gehouden. Deze sessies werden gebruikt te of met anderen. Daarnaast werden zes korte reflectie-sessies bij elke groep gehouden. Deze sessies werden gebruikt te 
reflecteren over de tot dusver uitgevoerde activiteiten.

Resultaten tonen aan dat alle groepen een open en exploratieve benadering gebruiken, ze wisselen vaak tussen activiteiten, 
met als resultaat snelle reflectie op uitgevoerde acties. Er werden ook verschillen gevonden tussen groepen. Één van de 
groepen besteedde in de beginfase meer tijd aan ‘envisioning’, terwijl de andere groepen sneller over gingen naar andere 
activiteiten. Visualisaties van het proces van elke groep en vergelijkingen tussen groepen worden gepresenteerd op de Dag 
van het Sportonderzoek. Deze studie geeft een eerste inzicht in hoe het ontwerpproces rondom sport en vitaliteit eruitziet, van het Sportonderzoek. Deze studie geeft een eerste inzicht in hoe het ontwerpproces rondom sport en vitaliteit eruitziet, 
en geeft tevens een startpunt om verder te onderzoeken hoe het ontwerpproces rondom sport en vitaliteit wordt vormgegeven.
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Wat sport en bewegen van design thinking kan leren
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Inleiding
Design thinking is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen 
op te lossen of nieuwe producten/diensten te ontwikkelen (Stickdorn & Schneider, 2012). Design thinking wordt reeds 
binnen verschillende sectoren als onderzoeksmethodiek gebruikt, als een andere manier van denken over problemen om 
sneller tot duurzame oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Binnen dit project passen we 
design thinking toe op concrete uitdagingen binnen de sport- en beweegsector.

MethodeMethode
Tijdens een Design Contest Sports & Wellbeing werd gedurende 2 weken door multidisciplinaire projectteams intensief 
gewerkt aan 7 concrete cases/uitdagingen vanuit een design thinking methodiek. Voorbeelden van cases zijn: hoe kan een 
toestel dat reactiesnelheid traint bij atleten ook ingezet worden in een schoolcontext; hoe kunnen werknemers via nudging 
aangespoord worden tot meer bewegen; welke spelconcepten kunnen ontwikkeld worden bij afstandsbediening met 
infrarood en led.

Resultaten
De principes en meerwaarde van design thinking wordt uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van de 7 concrete De principes en meerwaarde van design thinking wordt uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van de 7 concrete 
cases/uitdagingen waarrond gedurende 2 weken intensief werd gewerkt door multidisciplinaire projectteams 
(met achtergrond in productontwerp, sport en bewegen, ergotherapie, informatica). Resultaat van elk project was een 
prototype waarop verder kan gewerkt worden. Uit bevraging van de teams bleek design thinking voor meer engagement en 
creatievere oplossingen te zorgen. Het iteratieve proces van design thinking zorgt immers voor meer betrokkenheid van 
de eindgebruikers doorheen de verschillende stappen van het proces.

Discussie en conclusie
Dit project toont aan dat design thinking en design methodologie bijzonder geschikt zijn om maatschappelijke problemen Dit project toont aan dat design thinking en design methodologie bijzonder geschikt zijn om maatschappelijke problemen 
en uitdagingen (ook binnen de sport- en beweegsector) aan te pakken. Dit komt door een aantal belangrijke kenmerken van 
de methode zoals de iteratieve manier van werken, het maken van prototypes, het observeren van menselijk gedrag en het 
betrekken van alle stakeholders (met bijzondere aandacht voor het continu betrekken van de eindgebruikers) bij het 
ontwikkelen van creatieve oplossingen.

Referenties
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Inleiding
Design thinking is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen 
op te lossen of nieuwe producten/diensten te ontwikkelen (Stickdorn & Schneider, 2012). Design thinking wordt reeds 
binnen verschillende sectoren als onderzoeksmethodiek gebruikt, als een andere manier van denken over problemen om 
sneller tot duurzame oplossingen te komen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Binnen dit project passen we 
design thinking toe op concrete uitdagingen binnen de sport- en beweegsector.

MethodeMethode
Tijdens een Design Contest Sports & Wellbeing werd gedurende 2 weken door multidisciplinaire projectteams intensief 
gewerkt aan 7 concrete cases/uitdagingen vanuit een design thinking methodiek. Voorbeelden van cases zijn: hoe kan een 
toestel dat reactiesnelheid traint bij atleten ook ingezet worden in een schoolcontext; hoe kunnen werknemers via nudging 
aangespoord worden tot meer bewegen; welke spelconcepten kunnen ontwikkeld worden bij afstandsbediening met 
infrarood en led.

Resultaten
De principes en meerwaarde van design thinking wordt uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van de 7 concrete De principes en meerwaarde van design thinking wordt uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van de 7 concrete 
cases/uitdagingen waarrond gedurende 2 weken intensief werd gewerkt door multidisciplinaire projectteams 
(met achtergrond in productontwerp, sport en bewegen, ergotherapie, informatica). Resultaat van elk project was een 
prototype waarop verder kan gewerkt worden. Uit bevraging van de teams bleek design thinking voor meer engagement en 
creatievere oplossingen te zorgen. Het iteratieve proces van design thinking zorgt immers voor meer betrokkenheid van 
de eindgebruikers doorheen de verschillende stappen van het proces.

Discussie en conclusie
Dit project toont aan dat design thinking en design methodologie bijzonder geschikt zijn om maatschappelijke problemen Dit project toont aan dat design thinking en design methodologie bijzonder geschikt zijn om maatschappelijke problemen 
en uitdagingen (ook binnen de sport- en beweegsector) aan te pakken. Dit komt door een aantal belangrijke kenmerken van 
de methode zoals de iteratieve manier van werken, het maken van prototypes, het observeren van menselijk gedrag en het 
betrekken van alle stakeholders (met bijzondere aandacht voor het continu betrekken van de eindgebruikers) bij het 
ontwikkelen van creatieve oplossingen.
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Ontwikkeling en implementatie van een 
2km innovatieve en interactieve hardloop- en

wandelroute in de openbare ruimte
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Inleiding
Gemeenten besteden in hun beleid steeds meer aandacht aan sporten en bewegen in de openbare ruimte. Dit komt in 
sterke mate tot uiting bij ongebonden hardlopers die gebruik maken van parken, bossen en straten (Ettema, 2015). 
Gemeenten trachten hierop in te spelen door te voorzien in laagdrempelige hardlooproutes (Borgers et al., 2016), of te 
investeren in technologie om bewegen in de openbare ruimte te ondersteunen (Dallinga et al., 2016). In deze presentatie 
geven we inzicht in de ontwikkeling en de implementatie van een slimme hardlooproute in Eindhoven.

MethodeMethode
In de periode 2014-2016 werd binnen het project ‘Finse piste 2.0’ in drie deelstudies verkend op welke wijze technologie kan 
ingezet worden om op maat ongebonden hardlopers ondersteuning te bieden. Er werd gebruik gemaakt van een 
sociaal-ecologische benadering om te verkennen in welke mate technologie kan tegemoet komen aan verschillen in 
respectievelijk individuele kenmerken van hardlopers (studie 1), fysieke (studie 2) en (iii) sociale omgevingskenmerken 
(studie 3).

Resultaten en discussie
In de eerste studie werd een e-coach ‘Inspirun’ ontwikkeld die die hardlopers op maat begeleidt. In studie 2 werd getest hoe In de eerste studie werd een e-coach ‘Inspirun’ ontwikkeld die die hardlopers op maat begeleidt. In studie 2 werd getest hoe 
LED-verlichting kan gebruikt worden als een virtuele looppartner voor hardlopers. In de derde en laatste deelstudie werd op 
basis van big data (app data van +/- 1 miljoen downloaders) bepaald welke gebieden in Eindhoven populair zijn bij hardlopers 
en wat de invloed is van factoren zoals daglicht op het hardloopgedrag. In 2017 werden de bevindingen van deze drie 
deelstudies samengebracht in de ontwikkeling van ‘de slimme beweegroute’. Op basis van co-creatie met de buurtbewoners 
werd als onderdeel van de Proeftuin Licht een 2km lange slimme route aangelegd. Gebruikers kunnen kiezen tussen vier werd als onderdeel van de Proeftuin Licht een 2km lange slimme route aangelegd. Gebruikers kunnen kiezen tussen vier 
standaard tempo’s die door middel van bewegende lichtjes (LED-tegels) worden aangegeven. Tijdens de presentatie 
worden de verschillende deelstudies toegelicht en worden de eerste resultaten en gebruikerservaringen gepresenteerd.
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Looptechniek verbeteren met wearables. 
Ontwikkeling en validering 
van een screeningsprotocol
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Inleiding
Diverse wearables meten looptechniek en geven feedback aan de loper (1). Feedback richt de aandacht van de loper en 
heeft invloed op het motorisch leerproces (2). Om het leerproces optimaal te ondersteunen kunnen verschillende leervormen 
gebruikt worden. In deze studie wordt (i) op basis van deskresearch en observaties een screeningstool ontwikkeld waarmee,
(ii) wearables die zich richten op hardlooptechniek empirisch getest werden.

Methode
Deskresearch werd gebruikt om overzicht te verkrijgen van de variabelen die gemeten worden met wearables en welke Deskresearch werd gebruikt om overzicht te verkrijgen van de variabelen die gemeten worden met wearables en welke 
leervormen gebruikt worden. Dit overzicht werd aangevuld met variabelen en leervormen geobserveerd (met een 
observatieprotocol) bij zes looptrainers, ieder bij één training sessie. Met het ontwikkelde protocol werden vier wearables 
empirisch getest bij minimaal 3 trainingssessies.

Resultaten
Deskresearch toont aan dat wearables diverse looptechniek variabelen meten, van grondcontacttijd tot verticale oscillatie. 
Leervormen dienen rekening te houden met autonomie, verwachtingen en een externe focus van de gebruiker. De observaties 
leverde nog nadere instructievormen en feedback mogelijkheden. Een aantal variabelen die wearables meten werden niet leverde nog nadere instructievormen en feedback mogelijkheden. Een aantal variabelen die wearables meten werden niet 
gebruikt door de looptrainers. Trainers geven wel aandacht aan de romphouding terwijl deze variabele niet bewezen 
gerelateerd is aan loopeconomie. Empirische testen toonde aan dat slechts enkele gemeten variabelen relatie met 
loopeconomie vertonen. Gegeven feedback door de wearables lokken een externe focus uit. 

Discussie en conclusie
Looptechniek variabelen die opgenomen zijn in het protocol zijn variabelen die relatie hebben met loopeconomie (3). 
Leervormen zijn feedback-, instructie- en motivatievormen die een externe focus uitlokken. Autonomie is opgenomen 
door het aanpassen van de wearable aan de individuele gebruiker. Het ontwikkelde screeningsprotocol kent derhalve door het aanpassen van de wearable aan de individuele gebruiker. Het ontwikkelde screeningsprotocol kent derhalve 
vier secties: (i) looptechniek variabelen, (ii) feedback en focus, (iii) instructie en motivatie en (iv) individuele tailoring. 
De bestaande wearables dragen deels bij aan het leerproces van de gebruiker. Het ontwikkelde protocol helpt bij de 
ontwikkeling van wearables voor hardlopen en andere sporten. 
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Patroonherkenning in trainingsbelasting 
om blessures van getrainde hardlopers te voorspellen 

38

Inleiding
Blessures zijn een groot probleem voor hardlopers. Zo raakt jaarlijks 64% van de midden-lange afstandslopers, 32% van 
de lange afstandslopers en 52% van de marathonlopers geblesseerd (1). Blessures veroorzaken niet alleen persoonlijk leed, 
maar hierdoor kunnen hardlopers ook niet (goed) trainen om hun prestatiedoel te bereiken. Daarom is het van groot belang 
om te bepalen wat de risicofactoren zijn om een blessure te krijgen. Een van de risicofactoren waar sporters en coaches zelf 
invloed op hebben is de trainingsbelasting (2). Daarom is in deze studie onderzocht of er patronen zijn in de trainingsbelasting 
die voorafgaan aan een blessure. Daarnaast is uitgezocht in hoeverre de blessures te voorspellen zijn op basis van deze die voorafgaan aan een blessure. Daarnaast is uitgezocht in hoeverre de blessures te voorspellen zijn op basis van deze 
patronen. 

Methode
De trainingsbelasting en blessures van 23 hardlopers is twee jaar lang bijgehouden. Deze gegevens zijn met verschillende 
datamining technieken onderzocht om patronen te herkennen. Er is gekozen om dagelijkse acute trainingsbelasting 
(over 7 dagen) te delen door dagelijkse chronische trainingsbelasting (over 28 dagen), genaamd acute:chronic ratio (2). 
Dit is per hardloper over 720 dagen bepaald. Daarbij is specifiek gekeken naar het patroon van verandering in acute:chronic 
ratio over vier weken voorafgaand aan elke blessure. ratio over vier weken voorafgaand aan elke blessure. 

Resultaten
De resultaten laten zien dat de hardlopers twee weken voorafgaand aan een blessure hun acute:chronic ratio met gemiddeld 
11,5% verhoogden ten opzichte van de twee weken daarvoor. Met deze verhoging van 11,5% is het relatieve risico op een 
blessure significant verhoogd met 9,4. De sensitiviteit van voorspellingen is 0,51 en de specificiteit is 0,94. 

Discussie
Dit betekent dat een toename van 11,5% of meer in trainingsbelasting gedurende twee weken een verhoogde kans geeft op 
blessures bij hardlopers. Ondanks het verhoogde risico is de voorspelling van een blessure nog niet goed mogelijk met alleen blessures bij hardlopers. Ondanks het verhoogde risico is de voorspelling van een blessure nog niet goed mogelijk met alleen 
trainingsgegevens. Toch kunnen hardlopers het risico op blessures misschien verkleinen door individueel goed te kijken 
naar verhogingen in trainingsbelasting. 
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Validatie studie zelf-ervaren inspanning tijdens 
hardlopen binnen op een loopband versus buiten 

39

Inleiding
Eén van de meest gebruikte meetinstrumenten om interne subjectieve trainingsload te bepalen is de Rating of Perceived 
Exertion (RPE-score). Op deze schaal van 0 (rust) tot 10 (maximale inspanning) geven sporters aan hoe zwaar zij de training 
hebben ervaren. Eerdere validatiestudies (1) in een laboratorium omgeving laten zien dat score 4 gerelateerd is aan de 
aerobe drempel (vt1) en score 6 aan de anaerobe drempel (vt2). Tot zover bekend zijn er geen validatiestudies uitgevoerd 
naar deze (trainings)drempels waarin RPE-scores binnen op een loopband vergeleken zijn met buiten. Het doel van huidig 
onderzoek is te onderzoeken of gemeten hartfrequenties (interne objectieve trainingsload) en de RPE-scores binnen op onderzoek is te onderzoeken of gemeten hartfrequenties (interne objectieve trainingsload) en de RPE-scores binnen op 
een loopband overeenkomen met lopen in de buitenlucht.

Methode
Vier deelnemers hebben in de buitenlucht op een verharde weg drie verschillende trainingen uitgevoerd waarin op 
drie verschillende intensiteitsniveaus is gelopen (RPE 4, 6 en 8). De hartfrequentie is tegelijkertijd gemeten met de Inspirun 
app en een Wahoo TICKR hartslagmeter. Vervolgens hebben de deelnemers een inspanningstest gedaan op een loopband, 
waarin de snelheid iedere 3 minuten werd verhoogd. Hierbij is de hartfrequentie gemeten en de RPE-score genoteerd.

ResultatenResultaten
De gemiddelde procentuele afwijking in hartfrequentie tussen binnen en buiten is +10,5% op RPE4 (HF 157;HF149), 
+8,7% op RPE6 (HF166;HF159) en -7,5% op RPE8 (HF176;HF186).

Discussie
De hartfrequentie gemeten tijdens hardlopen op RPE-scores 4 en 6 ligt buiten lager dan binnen op een loopband. 
Met andere woorden, hardlopers ervaren inspanning binnen minder zwaar dan buiten. Bij RPE-score 8 ligt de hartfrequentie 
buiten hoger dan binnen. Een mogelijke oorzaak is dat het lichaam binnen minder warmte kan afvoeren dan buiten, 
waardoor deze intensieve inspanning zwaarder wordt ervaren. De resultaten tonen aan dat trainingsdrempels bepaald waardoor deze intensieve inspanning zwaarder wordt ervaren. De resultaten tonen aan dat trainingsdrempels bepaald 
op basis van de zelf-ervaren mate van inspanning in het laboratorium niet één op één kunnen worden omgezet in 
trainingsrichtlijnen in de buitenlucht.

Referenties
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Variabiliteit van een korte time-trial: 
effect van training-status en type protocol 

40

Inleiding
Duurprestatievermogen wordt vaak bepaald middels een ‘time-trial’ (TT). De variabiliteit (variatiecoëfficiënt, CV) van 
zo’n test is van belang bij de evaluatie van bijvoorbeeld het effect van een bepaalde voedingsstrategie op het 
prestatievermogen. Verschillende factoren kunnen de CV beïnvloeden. Doel van deze studie was te onderzoeken hoe 
groot de variabiliteit is van een korte TT, en of deze beïnvloed wordt door training status of het type protocol - gefixeerde 
arbeid vs. gefixeerde tijdsduur.

Materialen & MethodeMaterialen & Methode
12 getrainde en 6 ongetrainde jongemannen volbrachten ieder drie TT’s op een fietsergometer (Lode Excalibur, linear mode). 
De getrainde deelnemers volgden of een ‘fixed workload’ protocol (FL, 250 kJ;n=6) of een ‘fixed time’ protocol 
(FT, 15 min;n=6); alle ongetrainde deelnemers het FT protocol. Voorafgaand aan de eerste tijdrit werden VO2max en 
lichaamssamenstelling bepaald en een korte gewenningstrial uitgevoerd. Externe omstandigheden - temperatuur, 
luchtvochtigheid, fietsafstellingen, moment van de dag, aanmoedigingen - waren tijdens alle testen gelijk, en deelnemers 
werden niet geïnformeerd over hun prestatie. 

ResultatenResultaten
Er was geen verschil in prestatie tussen de drie herhaalde TT’s bij de getrainde deelnemers 
(FL: 14:05, 13:47 en 13:46 min; FT: 258, 263 en 265 kJ); bij de ongetrainde deelnemers was de eerste test langzamer dan 
de 2e en 3e (16:45, 15:50 en 15:44 min, p< 0.05). De CV was vergelijkbaar voor de FL en FT test (CV: 3.26% en 2.95%) en 
hoger voor de ongetrainde mannen (CV: 4.33%), alhoewel niet significant verschillend van de getrainden (p=0.41).

Discussie & Conclusie
Er is geen verschil in variabiliteit tussen beide TT protocollen bij getrainde duursporters. Beide protocollen hebben een 
lage variabiliteit (CV<5%) en zouden prima gebruikt kunnen worden om duurprestatievermogen te meten. Het FL-protocol lage variabiliteit (CV<5%) en zouden prima gebruikt kunnen worden om duurprestatievermogen te meten. Het FL-protocol 
lijkt meer op wedstrijdsituaties, maar het FT-protocol standaardiseert de inspanning beter voor onderzoek. 
Bij ongetrainden is de variabiliteit groter, met name door een slechtere prestatie op de eerste test. Een extra oefensessie 
zou de variabiliteit kunnen verlagen. 
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Veranderingen in cytokine concentraties na 
herhaalde langdurige inspanning 

bij mannen en vrouwen

41

Inleiding
Onderzoeken hebben aangetoond dat de duur en intensiteit van inspanning invloed hebben op de veranderingen in 
cytokine concentraties na inspanning. Cytokine concentraties zijn mogelijk een indicatie voor stress en ontstekingen 
tijdens inspanning. Echter, deze voorgaande onderzoeken beperkten zich voornamelijk tot èèn enkele dag inspanning en 
het effect van meerdere opeenvolgende dagen inspanning op cytokine concentraties is nog onbekend. Doel van deze studie 
was om de cytokine concentraties te bepalen tijdens een meerdaagse wandelevent (de Nijmeegse Vierdaagse) bij zowel 
mannen als vrouwen. mannen als vrouwen. 

Materialen & Methode
50 mannen (leeftijd 58.9 ± 9.9 jaar) en 50 vrouwen (leeftijd 50.9 ± 11.2 jaar) werden gedurende 4 opeenvolgende dagen 
gemonitord, terwijl zij gemiddeld 8 uur en 44 minuten per dag wandelden op een zelf gekozen snelheid. Bloedmonsters 
werden verzameld 1 of 2 dagen voor de start van de wandeldagen (baseline) en op elke wandeldag direct na de finish. 
De bloedmonsters werden geanalyseerd voor hun IL-6, IL-8, IL-10, IL-1β en TNF-α concentraties.

Resultaten
Alle cytokine concentraties namen toe van baseline naar post-inspanning op de eerste wandeldag (p < 0.001). Alle cytokine concentraties namen toe van baseline naar post-inspanning op de eerste wandeldag (p < 0.001). 
Bijvoorbeeld: IL-6 nam in 13-voud toe van 0.56 ± 0.33 tot 7.45 ± 6.3 pg/ml. Daarna werden de cytokine concentraties 
weer lager van dag 1 naar dag 2 (p < 0.01), waarna ze redelijk stabiel bleven gedurende de laatste wandeldagen. IL-10 was 
hoger bij mannen dan vrouwen na de eerste wandeldag; IL-6 was hoger bij mannen dan vrouwen na de 2e wandeldag, 
en IL-1β en TNF-α concentraties waren op alle tijdspunten hoger bij mannen.

Discussie & Conclusie
Acute inspanning leidt tot een stijging van circulerende cytokines. Herhaalde inspanning van hetzelfde niveau op 
navolgende dagen leidt niet tot een verdere toename, sterker nog, cytokine concentraties daalden juist op dag 2, 3 en 4, navolgende dagen leidt niet tot een verdere toename, sterker nog, cytokine concentraties daalden juist op dag 2, 3 en 4, 
sommige zelfs terug tot baseline. Deze resultaten suggereren dat het lichaam zich snel aanpast aan dit soort inspanning. 
Mannen en vrouwen hebben voor sommige cytokines verschillende baseline concentraties, maar de reacties na inspanning 
zijn vergelijkbaar. 
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Sessieronde 1 11.10 – 12.30 uur  
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1. Een nieuwe levensfase, en dan? 
Van onderzoek naar praktijk

43

Inhoud
Verschillende gebeurtenissen hebben invloed op de sportparticipatie van volwassen, denk aan het beginnen en stoppen met 
werken, samenwonen etcetera. Wat is de invloed van deze gebeurtenissen op de sportparticipatie? Wat wil een volwassene 
in een nieuwe levensfase rondom sport en bewegen? Hoe kunnen we, als sportwereld, inspelen op deze gebeurtenissen ofwel 
breuklijnen? In het symposium worden de cijfers en inzichten ten aanzien van sportparticipatie en belangrijke 
levensgebeurtenissen gepresenteerd. Daarna is er aandacht voor het ophalen van de vraag, wat wil een (niet)sporter in een 
nieuwe levensfase?  Hoe verkrijg je deze inzichten? En tot slot, hoe kan je deze kennis in de praktijk inzetten om meer mensen nieuwe levensfase?  Hoe verkrijg je deze inzichten? En tot slot, hoe kan je deze kennis in de praktijk inzetten om meer mensen 
in beweging te brengen. Het symposium wordt zoveel mogelijk interactief ingevuld en deelnemers gaan ter plekke 
“aan de slag” - behoeftes en passend sportaanbod te achterhalen voor de meest relevante groepen.

Symposiumleider - Anneke Hiemstra
Expertisegebieden van Anneke zijn bewegingsstimulering van ouderen, mensen met een chronische aandoening 
(ook depressieve klachten), effectief samenwerken. De invloed van levensgebeurtenissen op het sport- en beweeggedrag van 
mensen is een actueel kennisthema. Met vaardigheden op het gebied van onderzoek en praktijk draagt zij bij aan de mensen is een actueel kennisthema. Met vaardigheden op het gebied van onderzoek en praktijk draagt zij bij aan de 
overbrugging van wetenschap en praktijk. Relevante publicaties: Een leven lang sporten en bewegen (samen met RIVM), 
Motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen naar levensfase (Mulier, SCP)

Overige symposiumdeelnemers
Jasper van Houten
Docent/Onderzoeker Sports Economics & Strategic Sports Management
HAN Sport en Bewegen en Radboud Universiteit 

Anouk Bloembergen en Iris NijlandAnouk Bloembergen en Iris Nijland
Productspecialisten SportRegie Gemeente Rotterdam 

Floor Wijburg
Directeur |W&I Group 

Organisaties
- Kenniscentrum Sport
- Radboud Universiteit | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
-- W&I Group 
- Gemeente Rotterdam 

Format 
Er worden drie korte presentaties gegeven:
1.     Invloed van levensgebeurtenissen op sportparticipatie door Jasper (15 minuten, exclusief vragen)
2.     Social marketing; het ophalen van de vraag & behoefte van sporters inclusief resultaten van onderzoek naar 
de gebeurtenissen benoemd door Jasper door W&I Group (30 minuten, exclusief vragen)
3.     Vertaling naar de praktijk door SportRegie (15 minuten, exclusief vragen)3.     Vertaling naar de praktijk door SportRegie (15 minuten, exclusief vragen)

Opzet interactie:
Deelnemers krijgen zowel tijdens presentatie 2 en 3 opdrachten om aan de slag te gaan met formuleren van behoeftes en 
passend sportaanbod voor de voor hen meest relevante groepen. Daarnaast worden mensen uitgenodigd tot interactie 
door vragen in te bouwen in de presentaties.



2. AISS – Presteren én Vitaliteit, 
een logische verbinding

44

Inhoud
Een kort overzicht van het sportonderzoek in Amsterdam (Amsterdam Institute of Sport Science). Binnen het AISS 
werken twee hogescholen, twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen en praktijk partners samen. 
Het onderzoek vindt overwegend plaats in zogenaamde field labs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke test- en 
meetfaciliteiten, zoals het Olympisch trainingscentrum op de Bosbaan (roeien). AISS richt zich niet alleen op 
prestatieverbetering, maar ook op vitaliteit. Binnen VUmc wordt veel kennis vergaard op het gebied van blessurepreventie 
en monitoring.en monitoring.

Symposiumleider – Cees Vervoorn
Dr. Cees Vervoorn (1960) begon zijn carrière in de sport als zwemmer. In 1976, 1980 en 1984 nam hij
deel aan de Olympische Spelen. In 1999 werd Cees Vervoorn directeur van de ALO Amsterdam en zeven
jaar later voorzitter van de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Sinds 2010 heeft hij die baan
ingewisseld voor de functie van lector Topsport en Onderwijs.

Organisaties
-- Hogeschool van Amsterdam
- Inholland
- Vrije Universiteit Amsterdam
- VUmc
- Reade

Overige symposiumdeelnemers
Dr. Marije Deutekom, Lector Kracht van Sport, Inholland/HvA
Prof. dr. Thomas Janssen, Hoogleraar Revalidatieonderzoek, VU/ReadeProf. dr. Thomas Janssen, Hoogleraar Revalidatieonderzoek, VU/Reade
Dr. Evert Verhagen, VUmc
Dr. Raoul Oudejans, Lector Leren en Presteren in Sport, VU/HvA
Dr. Mathijs Hofmijster, Lector Innovatie in Sportprestatie, HvA/VU
Prof. dr. Geert Savelsbergh, Lector Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling, HvA/VU

Format 
In alle presentaties zal de verbinding tussen presteren en vitaliteit gemaakt worden.  

1.       Presteren en vitaliteit, een logische verbinding (20 min. + vragen)1.       Presteren en vitaliteit, een logische verbinding (20 min. + vragen)
Dr. Evert Verhagen, VUmc
Prof. dr. Geert Savelsbergh, VU / HvA

2.       Aangepast sporten (20 min. + vragen)
Prof. dr. Thomas Janssen, Reade/VU
Dr. Marije Deutekom, Inholland/HvA

3.       Dr. Raoul Oudejans, VU/HvA (20 min. + vragen)
Dennis van Kooij, VU/HvADennis van Kooij, VU/HvA



3. Een pedagogisch sportklimaat 
vanuit een multi-level perspectief

45

Inhoud
Het lectoraat Sportpedagogiek is in 2014 van start gegaan om bij te dragen aan de kennisontwikkeling van een pedagogisch 
sportklimaat. In de afgelopen jaren heeft het lectoraat onderzoek uitgevoerd onder diverse doelgroepen in en rondom de sport.
In deze sessie wil het lectoraat in vier presentaties haar resultaten delen die door verschillende activiteiten van afgelopen jaar 
zijn verkregen. Nicolette Schipper- van Veldhoven geeft in de introductie een korte toelichting van de huidige positie van het 
lectoraat. In haar presentatie presenteert zij tevens de resultaten van het onderzoek naar seksuele intimidatie in de sport. 
Anne Luderus en Frank Jacobs delen resultaten uit eerder onderzoek en presenteren de opzet van een nieuwe cursus gericht Anne Luderus en Frank Jacobs delen resultaten uit eerder onderzoek en presenteren de opzet van een nieuwe cursus gericht 
op de interactie trainer-coach–sporter. Harold Hofenk en Arnold Bronkhorst presenteren de resultaten uit hun onderzoek 
naar de ervaring van experts betrokken bij vsk-trajecten. Tot slot geeft Marieke Fix inzicht in het Europese project ‘Icoachkids’.

Symposiumleider - Nicolette Schipper-van Veldhoven
Nicolette Schipper-van Veldhoven volgde een studie aan de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg. 
Hierna studeerde ze Pedagogische Wetenschappen en promoveerde in 1998 in Utrecht op een onderzoek naar de fysiologische 
en psychosociale effecten van beweegprogramma’s voor kinderen met astma. Zij heeft lange tijd gewerkt aan de UU, vakgroep en psychosociale effecten van beweegprogramma’s voor kinderen met astma. Zij heeft lange tijd gewerkt aan de UU, vakgroep 
pedagogiek, sectie Sport, Bewegen en Gezondheid. Sinds 2014 is ze als lector Sportpedagogiek verbonden aan Windesheim, 
naast haar functie als programmamanager Onderzoek bij het NOC*NSF.

Organisaties
- Hogeschool Windesheim
- Hanzehogeschool Groningen
- Haagse Hogeschool
-- Landstede MBO 
- NOC*NSF

Overige symposiumdeelnemers
Arnold Bronkhorst (Hogeschool Windesheim)
Harold Hofenk (Hanzehogeschool Groningen)
Anne Luderus (Haagse Hogeschool)
Frank Jacobs (Haagse Hogeschool)
Marieke Fix (Landstede MBO)Marieke Fix (Landstede MBO)

Format 
De sessie betreft vier korte presentaties. Binnen elke presentatie is er ruimte voor vragen. 
Tot slot is er ruimte voor een discussie.
- Introductie – Nicolette (5 min)
- Micro: Trainer-kind interactie – Anne & Frank (15 min)
- Micro: Icoachkids - Marieke (15 min)
-- Meso: VSK-ondersteuning en -advies - Harold & Arnold (15 min)
- Macro: landelijke cijfers seksuele intimidatie in de sport - Nicolette (15 min) 
- Discussie – Arnold (15 min)



4. Physical Literacy - 
samen stimuleren van een leven lang bewegen

46

Inhoud
In Nederland wordt sinds jaar en dag, zowel door gemeenten, sportbonden als het onderwijs, geprobeerd het beweeggedrag 
van kinderen te stimuleren. Soms gaat dit goed, maar er zijn ook voorbeelden dat er nog steeds sprake is van te weinig 
beweging. Internationaal zien we dit ook en net als binnen onze eigen landsgrenzen met wisselend succes. In het buitenland 
en ook mondjesmaat in Nederland is er een levendige discussie gevoerd over het concept Physical Literacy. Dit concept, 
ooit geïntroduceerd door de Engelse pedagoge Margaret Whitehead, heeft betrekking op de aard en mate waarin kinderen 
voldoende zijn toegerust voor een duurzame beweegparticipatie (‘een leven lang bewegen’). Tijdens dit symposium is het voldoende zijn toegerust voor een duurzame beweegparticipatie (‘een leven lang bewegen’). Tijdens dit symposium is het 
doel om met verschillende belanghebbenden – onderzoekers, ontwikkelaars, beleidsmakers, sport- en beweegprofessionals 
en bestuurders – te bezien welke potentie dit concept heeft. Daarbij gaat het ook om de vraag hoe een samenwerking eruit 
kan zien. Wat zijn gangbare interpretaties van het begrip Physical Literacy en hoe verhoudt zich dit concept tot fundamentele 
bewegingsvaardigheden? Wat is een goede vertaling van Physical Literacy naar het Nederlands? Welke rol kan Physical 
Literacy spelen in het (bewegings)onderwijs? Hoe zijn effecten van Physical Literacy te meten en uit welke elementen bestaat Literacy spelen in het (bewegings)onderwijs? Hoe zijn effecten van Physical Literacy te meten en uit welke elementen bestaat 
zo’n meting? Hoe kunnen we gezamenlijk dit concept een stap verder brengen, zowel wat betreft de inhoud als de 
implementatie hiervan.

Symposiumdeelnemers en organisaties
De kwartiermakersgroep ‘Physical Literacy’ bestaat uit verschillende professionals/onderzoekers. 
Zij zijn ook de deelnemers en organisatoren van dit mini-symposium. 

Peter Barendse (Adviseur Kenniscentrum Sport) 

Ivo van Hilvoorde (Lector Bewegen, school en sport, Hogeschool Windesheim, Zwolle, VU) Ivo van Hilvoorde (Lector Bewegen, school en sport, Hogeschool Windesheim, Zwolle, VU) 

Jo Lucassen (Senior onderzoeker Mulier Instituut/KVLO) 

Remo Mombarg (Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport, Hanze Hogeschool, Groningen) 

Kristine de Martelaer (Hoogleraar Educatie & Pedagogiek, Universiteit Utrecht) 

Geert Savelsbergh (Hoogleraar Bewegingswetenschappen (VU) en Lector Perceptueel-motorische talentontwikkeling, 
Hogeschool van Amsterdam) 

Sanne de Vries (Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende omgeving, Haagse Hogeschool) 

Hugo van der Poel (Directeur Mulier Instituut) Hugo van der Poel (Directeur Mulier Instituut) 

Berend Brouwer (Leerplanontwikkelaar bewegingsonderwijs en sport, 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)) 

Johan Steenbergen (inleider/procesbegeleider vanuit Kenniscentrum Sport)

Format 
We starten met het geven van enkele contouren van dit begrip, een korte inleiding, en gaan snel met de aanwezigen in gesprek. 
Uitdrukkelijk gaat het dus om het gezamenlijk verkennen wat Physical Literacy inhoudt en welke toepassingen er zijn. 
Het symposium is sterk interactief van karakter. De aanwezigen op het symposium worden actief betrokken door middel Het symposium is sterk interactief van karakter. De aanwezigen op het symposium worden actief betrokken door middel 
van interactieve werkvormen. 



5. Maatschappelijke baten van sportevenementen: 
bewijs of belief?
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Inhoud
Alle evenementenorganisatoren en experts noemen en roemen de grote maatschappelijke waarde van sportevenementen. 
De Nederlandse Sportraad concludeert in Nederland op de kaart  dat maatschappelijke waarde echter niet vanzelf ontstaat, 
en nog moeilijker is aan te tonen. De NLsportraad is op zoek naar een antwoord op de vraag welke maatschappelijke doelen 
(denk bijvoorbeeld aan sportdeelname, gezondheid, sociale cohesie, integratie) zich het beste lenen voor koppeling aan 
grote sportevenementen. En hoe is voor deze doelen vervolgens de impact, legacy of leverage te bepalen. Is het een kwestie 
van concrete doelen stellen en voldoende onderzoeksbudget of is keihard rendement bepalen een onneembare horde?van concrete doelen stellen en voldoende onderzoeksbudget of is keihard rendement bepalen een onneembare horde?
De Nederlandse Sportraad heeft als opdracht advies te geven over onder andere het maatschappelijke rendement van grote 
sportevenementen en gaat hierover graag in discussie met experts.

Symposiumleider - Marijke Prins

Overige symposiumdeelnemers
Leanne van den Hoek, raadslid NLsportraad
Paul Hover, Mulier Instituut
Hans Slender, Hanzehogeschool GroningenHans Slender, Hanzehogeschool Groningen

Format 
1) Opening & introductie door Leanne van den Hoek*, raadslid NLsportraad  (10 minuten)
2) Flitsintroductie kansen voor maatschappelijke impact evenementen, Paul Hover Mulier Instituut ( 10 minuten)
3) Illustratie aan de hand van voorbeelden: impact, legacy en leverage Hans Slender Hanzehogeschool Groningen (10 minuten)
4) Actieve ontwerpsessie (45 minuten)
5) Afsluiting:  ‘hoe verder’ (10 minuten)



6. De ecologische benadering als gouden standaard 
in de zorg en de aangepaste breedte- en topsport
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Inhoud
Bewegingen, handelingen zijn er altijd op gericht problemen van de omgeving op te lossen. Bijvoorbeeld  de  CVA-patiënt 
die rechtop staat en in beweging wil blijven op de stroeve vloerbedekking zonder steun van hulpmiddelen; 
de dwarslaesiepatiënt in een rolstoel die hobbels en bobbels neemt zonder uit de stoel te vallen. Bewegingen zijn 
probleemoplossers. Om deze problemen in de omgeving te kunnen oplossen heeft de mens informatie nodig. Trouwens, 
niet alleen om problemen te kunnen oplossen, maar om te kunnen leven heeft de mens informatie nodig. De mens zoekt 
niet naar monotone informatie, maar naar variatie. Een bewegingsbeïnvloeder kan de context zodanig manipuleren dat er niet naar monotone informatie, maar naar variatie. Een bewegingsbeïnvloeder kan de context zodanig manipuleren dat er 
te bewegen en te leren valt. Ben jij je als bewegingsbeïnvloeder ervan bewust dat jij de context zo kan beïnvloeden dat 
iemand tot leren komt of juist tot stilstand?

Binnen het symposium gaan we in gesprek met verschillende disciplines om kennis en ervaringen te delen over dit onderwerp. 
Vanuit verschillende invalshoeken en modellen bespreken we, hoe we het individu met een (fysieke) beperking in beweging 
kunnen krijgen en houden. Zou de ecologische benadering zoals deze op de Calo gehanteerd wordt als gouden standaard 
kunnen gelden in de zorg, aangepaste breedte- en topsport?kunnen gelden in de zorg, aangepaste breedte- en topsport?

Doel: onderzoek en kennis vanuit verschillende invalshoeken (multidisciplinair) is essentieel voor het in beweging krijgen 
en houden van de mensen met een (fysieke) beperking. Binnen het symposium nemen we de deelnemers mee in de Calo visie 
en bijbehorende theoretische onderlegger m.b.t. het creëren van een betekenisvolle beweegcontext.

Symposiumleider - Yves C. Vanlandewijck
Yves C. Vanlandewijck is Professor ‘Rehabilitation Sciences at the Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences’ van de 
Universiteit van Leuven. Zijn onderzoek is gericht op inspanningsfysiologie, biomechanica en ergometrie, toegepast op 
beperkingen van het bewegingsapparaat (neurologisch, spier-, en skeletniveau) in de volledige breedte van de revalidatie beperkingen van het bewegingsapparaat (neurologisch, spier-, en skeletniveau) in de volledige breedte van de revalidatie 
tot topsport. Yves is voorzitter van de Sport Science Committee of the International Paralympic Committee (IPC).

Overige symposiumdeelnemers
Linda Vrielink - Hogeschool Windesheim, Calo,  expertise aangepast sporten
Guy Steenweg - Hogeschool Windesheim, Calo, expertise aangepast sporten
Peter Beek – Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, expertise, 
                Coordination Dynamics 
Jorrit Rehorst -  Hogeschool Utrecht , master Fysiotherapie, specialisaties Sportfysiotherapie en Orthopedisch Jorrit Rehorst -  Hogeschool Utrecht , master Fysiotherapie, specialisaties Sportfysiotherapie en Orthopedisch 
                 manuele therapie.
Guido Bonsen,  trainer coach para-atletiek Amsterdam
Fleur Jong, paralympisch atleet

Organisaties
- KU Leuven -Revalidatiewetenschappen
- Hogeschool Windesheim -Calo
-- VU  Amsterdam – Gedrags- en Bewegingswetenschappen
- Hogeschool Utrecht- Fysiotherapie opleiding 
- Para- atletiek Amsterdam

Format 
- Plenaire opening: “model” Yves Vanlandewyck wordt nader toegelicht (15 min)
- Toelichting Calo visie, Guy & Linda (15 min)
- Presentatie Peter Beek (15 min)
-- Tafelgesprek/discussie (25 min)
- Centrale afsluiting (5 min)



Sessieronde 2 13.15 – 14.35 uur 
Parallel sessies
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Het meten van fundamentele motorische vaardigheden 
bij kinderen in de lichamelijke opvoeding 

51

Inleiding
Verscheidene studies hebben aangetoond dat de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden  (FMV) van 
kinderen positief geassocieerd is met een actieve leefstijl op korte en lange termijn (Lubens et al., 2010). FMV zijn: 
locomotieve (e.g. lopen en kruipen), manipulatieve (e.g. gooien en schoppen) en balans vaardigheden (e.g. balanceren en 
rollen) (Gallahue, Ozmun, & Goodway, 2012). In deze studie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen deze drie 
fundamentele motorische vaardigheden bij kinderen in de basisschool leeftijd. 

MethodeMethode
De studie is uitgevoerd op 2 basisscholen in Schiedam. In totaal hebben 202 kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
(groep 1-2: N=24, groep 3-5: N=99, groep 6-8: N=78) deelgenomen aan de studie. Tijdens een reguliere gymles zijn de FMV 
met drie verschillende testen gemeten. In een derde van de gymzaal werd het AS-beweegparcours (bestaande uit locomotieve 
en balansvaardigheden) afgenomen (Hoeboer et al., 2016) en in een derde werd de 4S-en test (Van Gelder, 2007) afgenomen 
(bestaande uit locomotieve, manipulatieve en balans vaardigheden) om de motorische vaardigheid in zijn algemeenheid 
gemeten. Daarnaast is in het laatste vak in de gymzaal een nieuw  beweegparcours afgenomen dat zich richt op het meten gemeten. Daarnaast is in het laatste vak in de gymzaal een nieuw  beweegparcours afgenomen dat zich richt op het meten 
van de manipulatieve vaardigheid van kinderen. Met een Pearson correlatietest is onderzocht hoe de testresultaten met 
elkaar samenhangen.

Resultaten
De correlatie tussen de gemiddelde tijd (in sec) die een kind nodig heeft om de twee verschillende beweegparcoursen af te 
leggen , varieert tussen de 0,380 en 0,595 (groep 1-2: r=0,595; p < 0,05; groep 3-5:r=0,400; p < 0,05 en groep 6-8: r=0.380; p < 0,05). 
De correlatie tussen het algemene AS-beweegparcours en de 4S-en test varieert tussen de -0,344 en -0,740 
(groep 1-2: 0,344 p = 0,99; groep 3-5:  r=-0.740; p < 0,05 en groep 6-8 r =-0.682 p < 0,05). Het manipulatieve beweegparcours (groep 1-2: 0,344 p = 0,99; groep 3-5:  r=-0.740; p < 0,05 en groep 6-8 r =-0.682 p < 0,05). Het manipulatieve beweegparcours 
laat enke een een significante correlatie zien met de 4S-en test bij groep 3,4,5 (r=-0.346, p < 0,05).  
Bij groep 1,2 en 6,7,8 was de correlatie niet significant (groep 1,2:  r = -0,093, p = 0,666; groep 6,7,8  r = -0,201 (p = 0,076)

Discussie
De relatie tussen locomotieve, manipulatieve en balans vaardigheden zoals gemeten met twee versies van het 
AS-beweegparcours en de 4S-en test is niet eenduidig. De resultaten geven aanleiding voor vervolgonderzoek.

Joris Hoeboer & Sanne de Vries
Haagse Hogeschool
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Joris Hoeboer & Sanne de Vries
Haagse Hogeschool

 



Leren kogelstoten in de gymles 
met zelfgestuurde videofeedback

52

Inleiding
Bij zelfgestuurde videofeedback bepaalt de beweger zélf wanneer hij/zij feedback krijgt. Die kijkt dan terug met daarbij 
meestal mondelinge feedback van een begeleider. Zelfgestuurde videofeedback leidde in verschillende studies tot een beter 
motorisch leerresultaat,1-2 een hogere eigen effectiviteitsverwachting en hogere motivatie2 vergeleken met videofeedback 
waarbij de timing en frequentie van terugkijken werd opgelegd door de begeleider. Wij onderzochten of zelfgestuurde 
videofeedback ook in de gymles leidt tot een beter leerresultaat, een hogere eigen effectiviteitsverwachting en taakmotivatie 
dan opgelegde (video)feedback.dan opgelegde (video)feedback.

Methode
Zesenvijftig vmbo/havo brugklasleerlingen leerden kogelstoten. Tijdens de pretest, oefenperiode, posttest en retentietest 
werden bewegingsprestatie (stootafstand en kwaliteit van de techniek), eigen effectiviteitsverwachting en taakmotivatie 
bepaald. Tijdens de oefenperiode (drie lessen van elk 10 pogingen) oefenden drie klassen op verschillende manieren: met 
zelfgestuurde videofeedback (ZVF), opgelegde videofeedback (OVF) en traditionele mondelinge feedback (TRAD).  Hierbij 
keken ZSF en OVF pogingen terug met een medeleerling . TRAD kreeg mondelinge feedback van de vakdocent. 

ResultatenResultaten
De leerlingen presteerden (afstand en techniek) na de oefenperiode beter dan daarvoor. Ook de eigen effectiviteitsverwachting
 was hoger na de oefenperiode. Taakmotivatie veranderde niet. Voor de eigen effectiviteitsverwachting gold dat ZVF en 
TRAD hoger scoorden.  OVF daarentegen niet.

Discussie
De oefenmethoden zorgen voor motorisch leren, waarbij zelfsturing  toegevoegde waarde heeft voor de eigen 
effectiviteitsverwachting. Zelfstandig oefenen met videofeedback zonder feedback van de docent (ZVF) was even 
effectief als de traditionele les, waarin de docent feedback geeft.effectief als de traditionele les, waarin de docent feedback geeft.

Referenties

Janelle CM e.a., (1997). Maximizing performance feedback effectiveness through videotape replay 
and a self-controlled learning environment. ResQuartExerc Sport, 68:269-279.

Ste-Marie DM e.a. (2013). Learner-controlled self-observation is advantageous for motor skill acquisition. Front in Psychol 3: 556.

 

Marjan Kok
Vrije Universiteit Amsterdam

 



Pedagogische bekwaamheden van 
de leraar lichamelijke opvoeding
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Inleiding
In het schooljaar 2016-2017 is onderzoek gedaan naar de perceptie van leerlingen over de pedagogische bekwaamheden 
van hun leraar lichamelijke opvoeding op vier scholen voor voortgezet onderwijs met een sportprofiel in Amsterdam en 
omgeving. De leerlingen zaten in de onderbouw en in de bovenbouw. 

Methode
Voor het verzamelen van data is een schriftelijke vragenlijst gebruikt. Deze is samengesteld uit diverse vragenlijsten en 
de pedagogische bekwaamheden zijn gebaseerd op de behoeftentheorie van Deci & Ryan (2000). De vragen zijn gegroepeerd de pedagogische bekwaamheden zijn gebaseerd op de behoeftentheorie van Deci & Ryan (2000). De vragen zijn gegroepeerd 
naar de psychologische basisbehoeften autonomie, betrokkenheid (sociale verbondenheid) en competentie. 
De betrouwbaarheid is gecontroleerd met de Cronbach’s alpha en bleek telkens 0,88 of hoger te zijn. 

Resultaten
Aan het onderzoek hebben 1171 leerlingen deelgenomen. Opvallend is dat de leerlingen van deze scholen de pedagogische 
bekwaamheden van hun leraar lichamelijke opvoeding op een goed niveau waardeerden. Tussen jongens en meisjes bleken 
er geen significante verschillen wat betreft de waarderingen van hun leraar te bestaan. De sportklasleerlingen scoorden hun 
leraar hoger op autonomie en competentie dan reguliere leerlingen. Voor betrokkenheid was er geen verschil. De leerlingen leraar hoger op autonomie en competentie dan reguliere leerlingen. Voor betrokkenheid was er geen verschil. De leerlingen 
uit de bovenbouw scoorden hoger op autonomie en betrokkenheid, dan de leerlingen uit de onderbouw. Voor de bekwaamheid 
competentie was er geen verschil. De leerlingen van het vmbo/mavo scoorden lager dan de leerlingen van havo/vwo op zowel 
autonomie, betrokkenheid als competentie. 

Discussie/Conclusie
Leerlingen uit de bovenbouw en sportklasleerlingen zijn het meest positief over de pedagogische bekwaamheden van 
hun leraar lichamelijke opvoeding. Aanvullend onderzoek bij leerlingen op scholen zonder sportprofiel staat voor het 
komende schooljaar op de rol.komende schooljaar op de rol.

Referenties

JDeci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal percuits: Human needs and the self-determination of behavior. 
Psychological Inquiry, 11 (4), 227-268. Doi:10.1207/S15327965PLI1104_01

 Hilde Bax
HvA

 



Meer plezier in bewegingsonderwijs: later sportiever!?
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Inleiding
Een van de doelen van bewegingsonderwijs is het meegeven van een levenslange actieve leefstijl aan kinderen. 
Kinderen die op jonge leeftijd fysiek actief zijn, zijn dat op latere leeftijd veelal ook (Slingerland & Borghouts, 2011). 
In dit onderzoek (Slot-Heijs, Lucassen, & Collard, 2017) is gekeken in hoeverre langetermijneffecten van specifiek het 
bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag ook zijn aan te tonen.

Methode
In een literatuurstudie is nagegaan wat bekend is over de effecten van de hoeveelheid en ervaring met bewegingsonderwijs In een literatuurstudie is nagegaan wat bekend is over de effecten van de hoeveelheid en ervaring met bewegingsonderwijs 
op de lange termijn. Daarnaast is een secundaire data-analyse uitgevoerd met gegevens uit het Amsterdams Groei- en 
Gezondheidsonderzoek (AGGO), waarin het plezier in bewegingsonderwijs van respondenten (n=221) is vergeleken met 
sport- en beweeggedrag twintig jaren later.  

Resultaten
Uit de literatuur blijkt dat de hoeveelheid bewegingsonderwijs voor vrouwen een positieve invloed heeft op de hoeveelheid 
fysieke activiteit twintig jaren later (Slot-Heijs et al., 2017). Met name negatieve ervaringen met bewegingsonderwijs kunnen 
een blijvende rol spelen in verminderd sport- en beweeggedrag. Uit de secundaire data-analyse blijkt dat vrouwen die een blijvende rol spelen in verminderd sport- en beweeggedrag. Uit de secundaire data-analyse blijkt dat vrouwen die 
bewegingsonderwijs vroeger leuk vonden, twintig jaar later vaker sporten dan vrouwen die de gymlessen minder leuk vonden. 

Discussie/Conclusie
Meer en langer longitudinaal onderzoek is nodig om langetermijneffecten van bewegingsonderwijs te kunnen definiëren, 
omdat gevonden relaties in literatuur en secundaire data-analyse niet sterk bleken. Wanneer kan worden hardgemaakt dat 
er significante positieve langetermijneffecten zijn van bewegingsonderwijs, kan dit extra ondersteuning bieden voor 
investeringen in het bewegingsonderwijs.

Referenties

Slingerland, M. & Borghouts, L. (2011). Direct and indirect influence of physical education-
based interventions on physical activity: a review.  Journal of Physical Activity and Health, 8:866-878.

Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H. & Collard, D.C.M. (2017). Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd. 
Literatuuroverzicht en secundaire analyse. Utrecht: Mulier Instituut

Trudeau, F., Laurencelle, L., Tremblay, J., Rajic,, M. & Shephard, R.J. (1999). 
Daily primary school physical education: effects on physical activity during adult life. Med Sci Sports Exerc, 31:111-7. Daily primary school physical education: effects on physical activity during adult life. Med Sci Sports Exerc, 31:111-7. 

 

Jorien Slot
Mulier Instituut
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De Barrier-methode voor het stimulering van 
een actieve en gezonde leefstijl binnen de eerstelijnszorg; 

een gerandomiseerde trial naar de effectiviteit

56

Inleiding
Er is behoefte aan theorie gestuurde gedragsverandering strategieën om het onderhoud van gezond gedrag te stimuleren 
en te ondersteunen op de lange termijn. Ingrijpen op barrière-overtuigingen bij een verandering van gedrag kan terugval 
voorkomen en de remmende werking van barrières op een gezonde leefstijl tegengaan. Het doel van deze studie was de 
effecten van de nieuw ontwikkelde barrière-methode te analyseren, bestaande uit een reeks van cognitieve en gedragsmatige 
strategieën en te vergelijken met een ‘standaard’ leefstijlinterventie en een controlegroep. De hoofdvraag luidt: Is er een 
verschil in interventie-effect tussen de barrière-methode en een standaard leefstijlinterventie op beweeggedrag, verschil in interventie-effect tussen de barrière-methode en een standaard leefstijlinterventie op beweeggedrag, 
voedingsgedrag, lichaamssamenstelling en kwaliteit van leven?  1,2,3,4

Methode
Een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) van 6 maanden werd uitgevoerd binnen 13 huisartsenpraktijken in 
Noord Nederland bij door een huisarts geselecteerde inactieve volwassenen (18-70 jaar), aan de hand van twee verschillende 
interventies: de barrière-methode (n = 123) en een ‘standaard leefstijl interventie’ gebaseerd op het Trans Theoretisch Model 
(n = 122) . Een controlegroep (n = 36) ontving geen interventie. Uitkomsten van het beweeggedrag (Actigraph versnellingsmeter 
en SQUASH vragenlijst), voedingsgedrag (zelfrapport), lichaamssamenstelling (BMI, lichaamsvet, taille) en kwaliteit van leven en SQUASH vragenlijst), voedingsgedrag (zelfrapport), lichaamssamenstelling (BMI, lichaamsvet, taille) en kwaliteit van leven 
(EORTC QLQ-C30, LASA, Cantril's Ladder) werden gemeten. Hermetingen werden gedaan op 6, 12 en 18 maanden. Verschillen 
tussen interventie-effecten werden geanalyseerd met behulp van een meervoudige regressieanalyse. Ontbrekende data werd 
geïmputeerd met de ‘mean matching’ methode gecombineerd met de ‘last carry forward’ methode. 

Resultaten
De barrière-methode had een significant (p <0,01) positiever effect op het beweeggedrag op korte en lange termijn in 
vergelijking met de standaard leefstijlinterventie en de controlegroep. Bij de deelnemers die de barrière-methode hadden vergelijking met de standaard leefstijlinterventie en de controlegroep. Bij de deelnemers die de barrière-methode hadden 
ondergaan om hun leefstijl te verbeteren, veranderde het beweeggedrag op korte termijn significant (p <.05). De methode 
had ook positieve effecten op voeding, lichaamssamenstelling en kwaliteit van leven, maar de verschillen bleken in 
vergelijking met de standaard leefstijlinterventie, niet significant te zijn. 

Discussie/Conclusie
De barrière-methode lijkt veelbelovend voor implementatie in de eerstelijns zorg, met name voor het stimuleren van bewegen. 

Adrie Bouma, Paul van Wilgen, Arie Dijkstra, Ron Diercks 
Instituut voor Sportstudies, Hanze Hogeschool Groningen  

 



Testjeleefstijl-test: instrument voor 
vroege signalering van Voortijdige Schoolverlaters?
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Inleiding
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) op het MBO staat hoog op de agenda bij het ministerie van onderwijs. 
Er zijn aanwijzingen dat voortijdig schoolverlaten gepaard gaat met verschillende leefstijl- en psychosociale factoren. 
Binnen het MBO worden deze factoren in kaart gebracht met de Testjeleefstijl-test (TJL). Het doel van dit onderzoek was om 
vast te stellen of indicatoren uit de TJL-test gepaard gaan met VSV op het MBO. De TJL-test zou daarmee kunnen dienen als 
instrument voor vroegtijdige signalering van leerlingen met een verhoogd risico op VSV.

MethodeMethode
Voor dit onderzoek zijn secundaire data-analyses uitgevoerd op TJL-databestanden van het ROC Nijmegen uit de 
periode 2011-2015 gekoppeld aan VSV-bestanden voor leerlingen jonger dan 23 jaar. Hiervoor werd de TJL-test gebruikt die 
elke leerling bij aanvang van het MBO heeft uitgevoerd. Om een risicoprofiel samen te stellen van VSV zijn uni- en 
multivariate logistische regressieanalyses uitgevoerd gecontroleerd voor sociaaleconomische status met interne validatie 
(N=5505). 

Resultaten
Van de steekproef was 47% man, de leeftijd was 17 jaar (Md; IQR: 16 - 18), en 91% doorliep een beroepsopleidende leerweg. Van de steekproef was 47% man, de leeftijd was 17 jaar (Md; IQR: 16 - 18), en 91% doorliep een beroepsopleidende leerweg. 
Er werden 519 cases geclassificeerd als VSV-er (9.4%). Uit de multivariate-logistische regressieanalyses 
(Nagelkerke R2=7.6%; X2(9)=196.9, p=.000) bleek dat roken (OR=2.1; 95%CI 1.68-2.63), een verleden met drugsgebruik 
(OR=1.33; 95%CI 1.06-1.66) en het voldoen aan de groentenorm (OR=1.77; 95%CI 1.30-2.42) samenhingen met een hogere VSV. 
Geslacht (meisjes) (OR=.59; 95%CI .49-.72), dagelijks ontbijt (OR=.74; 95%CI .61-.89), binge-drinken (OR=.76; 95%CI .62-.94), 
meningsverschillen met ouders (OR=.47; 95%CI .35-.64), en hogere shuttlerun-test scores (OR=.86; 95%CI .79-.94) hingen meningsverschillen met ouders (OR=.47; 95%CI .35-.64), en hogere shuttlerun-test scores (OR=.86; 95%CI .79-.94) hingen 
samen met een lager VSV. 

Discussie/Conclusie
De TJL-test bevat indicatoren waarmee een risicoprofiel voor VSV samengesteld kan worden en zou daarmee gebruikt 
kunnen worden in het kader van primaire preventie van VSV. 

Velibor Peters & Jan-Willem van Dijk  
HAN Sport en Bewegen
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Meten van fysieke activiteit bij basisschoolleerlingen; 
toepasbaarheid van 2 verschillende activiteitenmeters. 
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Inleiding
Wereldwijd is ActiGraph de meest gebruikte accelerometer in wetenschappelijk onderzoek. 
De validiteit en specificiteit van de meter is echter niet onomstreden (Crouter, Clowers, & Bassett, 2006). 
Zitgedrag en fietsen zijn bijvoorbeeld gedragingen die minder nauwkeurig gemeten lijken te worden door een 
ActiGraph die op de heup gedragen wordt. Deze studie toets in welke mate een alternatieve accelerometer (Activ8), 
die in de broekzak gedragen, wordt overeenkomt met de ActiGraph en hoe de alternatieve meetapparatuur ervaren wordt.

MethodeMethode
Zevenentwintig basisschoolleerlingen uit 2 verschillende jaargroepen (groep 4 (n=15) en groep 6 (n=22)) hebben gedurende 
een week 2 verschillende activiteitenmeters gedragen (ActiGraph GT3X+ en Activ8). Gemeten data werd gesplitst in 
weekenddagen en weekdagen. Voor ActiGraph is wear time validation criteria van (Choi, Chen, Acra, & Buchowski, 
2010) gebruikt en vervolgens een minimum van 480 minuten draagtijd per dag. Voor de Activ8 is een minimum van 
400 minuten registratie aangehouden.

Resultaten
Van de schooldagen is van de ActiGraph de gegevens van 1 leerling niet meegenomen en van de Activ8 zijn de gegevens Van de schooldagen is van de ActiGraph de gegevens van 1 leerling niet meegenomen en van de Activ8 zijn de gegevens 
van 6 leerlingen voldoende gebleken.  Bij de weekenddagen zijn de gegevens van 13 leerlingen van de ActiGraph en de 
gegevens van 23 leerlingen van de Activ8 niet door de criteria gekomen.

Discussie/Conclusie
Er waren weinig gegevens beschikbaar uit beide activiteitenmeters om een goede vergelijking tussen de specificiteit van 
beide activiteitenmonitors te maken. Het gebruik van de Activ8 bleek meer problemen te geven variërend van, niet gemeten 
data op het device (30%), niet of nauwelijks gedragen (25%), zand in het verbindingsstukje zodat data niet meer uit te lezen 
was (34%). Bij de ActiGraph waren deze problemen sporadisch aanwezig en dit maakt deze device geschikter om te gebruiken was (34%). Bij de ActiGraph waren deze problemen sporadisch aanwezig en dit maakt deze device geschikter om te gebruiken 
een jonge doelgroep.

Referenties
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Fysieke activiteiten voor peuters en kleuters in Nederland: 
wat wordt er georganiseerd en wat is de impact?
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Inleiding
In de huidige westerse maatschappij zijn kinderen minder actief1 en hebben ze meer overgewicht2 dan in eerdere decennia. 
Om het tij te keren, doen we ons best om participatie in fysieke activiteiten al vroeg te stimuleren, ook bij peuters en 
kleuters.3,4 Maar welke fysieke activiteiten (bewegen, spelen, sporten) worden er georganiseerd voor peuters en kleuters, 
en wat is de impact daarvan op hun ontwikkeling?

Methode
Om te beginnen hebben we een inventarisatie uitgevoerd bij sportaanbieders (n=117) in de stad Utrecht en omringende Om te beginnen hebben we een inventarisatie uitgevoerd bij sportaanbieders (n=117) in de stad Utrecht en omringende 
gemeenten. Van deze sportaanbieders bleek 62% structureel aanbod te hebben (m.n. gym of voetbal) voor kinderen jonger 
dan 6 jaar. Vervolgens werden semi-gestructureerde interviews afgenomen bij sportaanbieders (n=10) en ouders (n=10). 
Dit bracht diverse positieve percepties naar voren over sportaanbod voor jonge kinderen, maar ook de nodige uitdagingen.5 
De volgende stap, waar we mee bezig zijn, is het ontwikkelen en evalueren van een multidisciplinair meetprotocol om 
te bestuderen welke impact het stimuleren van fysieke activiteiten bij jonge kinderen heeft. Daartoe kijken we momenteel te bestuderen welke impact het stimuleren van fysieke activiteiten bij jonge kinderen heeft. Daartoe kijken we momenteel 
naar verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek (Athletic Skills Track6), cognitie (PPVT7), psychosociaal 
functioneren (CBQ8, CBSK9) en gezondheid (ouder-vragenlijst10). De eerste resultaten zullen tijdens het congres 
gepresenteerd worden.

Conclusie
Er worden steeds meer fysieke activiteiten georganiseerd voor peuters en kleuters. Door onderzoek te doen naar de impact 
kunnen we uiteindelijk – samen met betrokkenen in de praktijk – gunstige beweeg- en sportsituaties voor hen creëren.
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Buurtsport als springplank voor sociale inclusie: 
Zoektocht naar werkzame en (be)werkbare mechanismen

61

Inleiding
Iets meer dan de helft van alle buurtsportinitiatieven (54%) in Vlaanderen zet sport in als middel ter bevordering van 
persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en/of sociale cohesie (Van Poppel, 2014). Ondanks de wijdverspreide aanwezigheid 
van deze aanpak in buurtsport is er weinig onderzoek naar “of” en “hoe” dergelijke projecten werken. Het uitblijven van een 
wetenschappelijk onderbouwd kader staat in sterk contrast met de eis van financierders en beleidsmakers naar 
evidence-based interventies. Dit onderzoek focust bijgevolg op het ontrafelen van de werkzame mechanismen en 
faciliterende voorwaarden in buurtsportinitiatieven die kunnen bijdragen aan de sociale inclusie van jongeren in faciliterende voorwaarden in buurtsportinitiatieven die kunnen bijdragen aan de sociale inclusie van jongeren in 
kwetsbare situaties. 

Methode
Dit onderzoek hanteerde een theoriegestuurde evaluatiebenadering die zich richt op de innerlijke werking (het  
“hoe en waarom”) van projecten en op de tijdige aanpassing ervan (Pawson & Tilley, 1997). De werkzaamheid van buurtsport 
als middel werd vanuit verschillende perspectieven (partners, coördinatoren, coaches en deelnemers) en via verschillende 
onderzoeksmethoden (veldwerk, interviews en focusgroepen) onderzocht in negen geselecteerde Vlaamse initiatieven. 

Resultaten en discussieResultaten en discussie
Voor het bouwen aan sociale inclusie via buurtsport blijkt een aantal mechanismen werkzaam en bewerkbaar te zijn. 
Deze mechanismen laten het toe om effectief met maatschappelijke kwetsbare jongeren aan de slag te gaan. 
Echter, de randvoorwaarden die dit proces mogelijk maken overstijgen het niveau van de deelnemer en zijn/haar begeleider, 
waardoor buurtsport pas een springplank kan zijn voor sociale inclusie indien er ook erkenning en ondersteuning is op 
het niveau van de werking en het beleid. 
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Sportief gebruik van de openbare ruimte
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Inleiding
Sportief gebruik van de openbare ruimte is meer en meer in trek (Poel, Wezenberg-Hoenderkamp, & Hoekman, 2016). 
Daarnaast en als gevolg hiervan zien we dat gemeenten in hun beleid meer aandacht hebben voor sport en bewegen in 
de openbare ruimte. Maar vaak ontbreekt het nog over kennis over het huidige gebruik van de openbare ruimte en de 
mogelijkheden die de openbare ruimte biedt om sportief actief te zijn. 

Methode
Om gemeenten te voorzien van inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van sportief gebruik van de openbare ruimte Om gemeenten te voorzien van inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van sportief gebruik van de openbare ruimte 
in de eigen gemeente heeft het Mulier Instituut een onderzoeksinstrument ontwikkeld. Dit instrument bouwt voort op de 
kernindicator beweegvriendelijke omgeving die het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft ontwikkeld 
met partijen uit het veldi. De kernindicator is zo opgebouwd dat deze een indicatie geeft van de mate waarin de inrichting van 
de fysieke woonomgeving gelegenheid bied tot sporten en bewegen. De kwantitatieve gegevens afkomstig uit de kernindicator 
worden aangevuld met gedetailleerde lokale informatie over (kleinschalige) speelvoorzieningen,  sportieve routestructuren worden aangevuld met gedetailleerde lokale informatie over (kleinschalige) speelvoorzieningen,  sportieve routestructuren 
(fietsroutes, wandelroutes, etc.), buitenfitness voorzieningen, anders georganiseerde sport in de buitenruimte 
(o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports in de openbare ruimte zoals skaten, parkoer en free running. 
De uitkomsten worden vervolgens op wijkniveau besproken in werksessies met (semi)professionals uit de wijk en de 
gemeente om ook de kwalitatieve aspecten te inventariseren.

Resultaten
Voor de gemeente Arnhem is de sportieve openbare ruimte in kaart gebracht en in de werksessies opgehaald waar 
quick-wins en opgaven liggen om het sportief gebruik van de openbare ruimte te vergroten. De resultaten laten we zien quick-wins en opgaven liggen om het sportief gebruik van de openbare ruimte te vergroten. De resultaten laten we zien 
tijdens de presentatie, waarbij we met name  de meerwaarde laten zien van de combinatie  van kwantitatieve gegevens en 
de ‘zachtere’ gegevens uit de werksessies.
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De buurtsportcoach aan het werk: 
onderbouwing van aanpak en handelen 

door de buurtsportcoach 
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Inleiding
Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk hun sport- en beweegbeleid in de wijk een impuls geven 
door het inzetten van combinatiefunctionarissen (cf’s) en buurtsportcoaches (bsc’s). Er is nog weinig zicht op de wijze 
waarop de cf of bsc handelt en activiteiten implementeert. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de onderbouwing 
van het handelen en de aanpak waarmee buurtsportcoaches doelen proberen te bereiken. Dit onderzoek liep mee in het 
grotere evaluatieonderzoek naar de buurtsportcoachregeling dat het Mulier Instituut en zeven sporthogescholen samen 
uitvoerden. uitvoerden. 
 

Methode
Bij 12 buurtsportcoaches, verspreid over vier gemeenten, zijn in de periode april-mei 2017 semi-gestructureerde interviews 
afgenomen. Daarin werd ingezoomd op de aanpak die bsc’s hanteren om doelen te bereiken en op welke manier en op basis 
waarvan zij gebruik maken van implementatiestrategieën.

Resultaten
De geïnterviewde buurtsportcoaches lijken niet op een bewuste manier gebruik te maken van onderbouwing van hun eigen De geïnterviewde buurtsportcoaches lijken niet op een bewuste manier gebruik te maken van onderbouwing van hun eigen 
aanpak aan de hand van theorieën, implementatie modellen en strategieën. Eigen ervaring vormt de basis van het handelen 
van de bsc. Flexibel kunnen inspelen op steeds andere contexten en situaties wordt door de bsc’s gezien als belangrijke 
eigenschap om hun handelen succesvol te laten zijn. 

Conclusie en aanbevelingen 
Onbewust wordt door bsc’s een mix van strategieën gehanteerd om doelen te bereiken maar altijd op basis van eigen 
ervaringen. De bsc heeft veel ervaring nodig om flexibel te kunnen omgaan met veranderingen in situaties. Er kan winst 
behaald worden door ervaringen meer te delen met andere buurtsportcoaches en kritisch met elkaar te sparren over waarom behaald worden door ervaringen meer te delen met andere buurtsportcoaches en kritisch met elkaar te sparren over waarom 
aanpakken wel of niet werken. Dit zal de kwaliteit van de interventies ten goede komen en wellicht op den duur zorgen voor 
een beter effect bij de doelgroep.  
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Burgers in “beweging” – 
De invloed van actief burgerschap op bewegen 

in de openbare ruimte 
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Inleiding
Steeds meer mensen sporten in ongeorganiseerd verband waardoor vluchtige, nieuwe sportgemeenschappen in de 
openbare ruimte zijn toegenomen (Borgers et al., 2013; Thiesen-Raaphorst, 2015). De fysieke en sociale omgeving zijn, 
veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen (Sallis, Owen & Fisher, 2008). Daarbij komt dat de 
opvattingen over zorg, gezondheid en ondersteuning zijn veranderd. Het accent ligt op ‘positieve gezondheid’ waarbij 
steeds meer de nadruk wordt gelegd op eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers (Huber, 2013). Alleen op welke 
manier worden de burgers in beweging gezet? Dit onderzoek beschrijft het proces van actief burgerschap en de stap manier worden de burgers in beweging gezet? Dit onderzoek beschrijft het proces van actief burgerschap en de stap 
naar een vitale participatiemaatschappij.   
 

Methode
In dit onderzoek zijn bij drie verschillende projecten in de stad Groningen de burgers actief betrokken bij het 
(her)inrichtingsproces van de openbare ruimte, zodat deze meer uitnodigt tot sporten, bewegen, spelen en ontmoeten. 
Er heeft actie-onderzoek plaatsgevonden waarin dit proces continu kwalitatief is geëvalueerd om de werkende 
mechanismen te leren begrijpen. Het proces bestond uit diverse creatieve en interactieve workshops met bewoners, mechanismen te leren begrijpen. Het proces bestond uit diverse creatieve en interactieve workshops met bewoners, 
sportverenigingen en bedrijven uit de specifieke buurt. De workshops van elk project zijn afzonderlijk én in zijn totaliteit 
onderzocht om de succes- en faalfactoren van het proces te identificeren en de lessons learned direct te implementeren. 

Resultaten
De gebruikers zijn tevreden over de vernieuwde inrichting, die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van de wijk. 
De burgers zijn actief betrokken bij het proces van de inrichting van de openbare ruimte en de methodiek blijkt effectief. 
Desondanks blijft het lastig om de inactieven te bereiken en aan te zetten om in ‘beweging’ te komen. Desondanks blijft het lastig om de inactieven te bereiken en aan te zetten om in ‘beweging’ te komen. 

Conclusie en aanbevelingen 
In de presentatie worden de resultaten betreft het bereiken van de burgers, de mate van burgerparticipatie en het stimuleren 
van actief burgerschap bediscussieerd. Om daadwerkelijk een vitale participatiemaatschappij te worden, is het essentieel 
om te kijken op welke manier de inactieve burgers structureel en effectief kunnen worden bereikt om ook deze groep blijvend 
te laten ‘bewegen’.
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De wensen en behoeften van rolstoelgebruikers 
met een dwarslaesie ten aanzien van een leefstijlapplicatie

66

Inleiding
In de dwarslaesierevalidatie wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Het zelfstandig 
voortzetten van deze gezonde leefstijl in de thuissituatie blijkt moeilijk. Mede hierdoor komen fysieke inactiviteit en 
overgewicht veel voor bij rolstoelgebruikers met een dwarslaesie (Hatchett et al., 2016; Nooijen et al., 2012). 
Een leefstijlapplicatie kan ondersteuning bieden bij het voortzetten of ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Er is echter 
nog geen specifieke leefstijlapplicatie beschikbaar voor rolstoelgebruikers. Om deze reden wordt in het WHEELS-project 
een digitale leefstijlapplicatie ontwikkeld voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie. Binnen de onderhavige deelstudie een digitale leefstijlapplicatie ontwikkeld voor rolstoelgebruikers met een dwarslaesie. Binnen de onderhavige deelstudie 
zijn determinanten van fysieke inactiviteit en wensen en behoeften ten aanzien van een leefstijlapplicatie in kaart gebracht. 

Methode
Er is systematisch literatuuronderzoek gedaan om determinanten van een inactieve leefstijl van rolstoelgebruikers met een 
dwarslaesie in kaart te brengen. Daarnaast zijn semigestructureerde interviews (n=4) afgenomen om de wensen en behoeften 
van rolstoelgebruikers met een dwarslaesie ten aanzien van een digitale leefstijlapplicatie in kaart te brengen

Resultaten
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat problemen met de toegankelijkheid van winkels en gebouwen (n=6), Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat problemen met de toegankelijkheid van winkels en gebouwen (n=6), 
fysieke gezondheidsproblemen (n=6) en kosten verbonden aan trainingen (n=5) de meest voorkomende beweegbarrières 
zijn bij mensen met een dwarslaesie. Verder werd gevonden dat een hogere eigen-effectiviteit ten aanzien van bewegen 
gerelateerd is  aan meer bewegen. Uit het interviewonderzoek is naar voren gekomen dat mensen met een dwarslaesie 
behoefte hebben aan diverse functies in een digitale leefstijlapplicatie, zoals: informatie over beweegactiviteiten, eigen 
beweeggedrag bijhouden, leefstijlbegeleiding en een forum.

Discussie/conclusie
Inactiviteit van rolstoelgebruikers met een dwarslaesie wordt veroorzaakt door een combinatie van persoonlijke factoren en Inactiviteit van rolstoelgebruikers met een dwarslaesie wordt veroorzaakt door een combinatie van persoonlijke factoren en 
omgevingsfactoren. In het WHEELS-onderzoek zal gekeken moeten worden welke factoren ook daadwerkelijk beïnvloedbaar 
zijn. Verder hebben de geïnterviewde rolstoelgebruikers met een dwarslaesie behoefte aan leefstijlbegeleiding via een digitale 
applicatie met daarin diverse beweeg- en communicatieonderdelen. Binnen het WHEELS-onderzoek zal de behoefteanalyse 
verder worden uitgevoerd.   
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De kracht van het zwemdiploma 
Casestudie over de betekenis van het zwemdiploma 

bij de Kidsclub Zwemmen in Zwolle 
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Inleiding
De casestudie is gericht op de Kidsclub Zwemmen in Zwolle. Dit is een zwemaanbod voor kinderen met een lichamelijke 
beperking, gedrags-, leer- of ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen zitten relatief lang (lees 2-4 jaar) op zwemles om 
het A-diploma te halen. In de casestudie wordt gezocht naar de betekenis van het zwemdiploma voor deze kinderen. 
Waarom willen deze kinderen zo graag hun zwemdiploma halen? 

Methode
Voor de casestudie hebben in totaal acht respondenten deelgenomen aan focusgroepen en semigestructureerde interviews. Voor de casestudie hebben in totaal acht respondenten deelgenomen aan focusgroepen en semigestructureerde interviews. 
Er zijn drie ouders, drie kinderen en twee organisatoren vertegenwoordig. De kinderen zijn onafhankelijk van elkaar 
geïnterviewd a.d.h.v. draw, write and tell methode (Angell, Alexander, & Hunt, 2015). De ouders zijn gezamenlijk in een 
focusgroep bevraagd. De organisatoren zijn op twee momenten onafhankelijk van elkaar geïnterviewd. De verkregen data 
is geanalyseerd en gefragmenteerd volgens een vooraf gesteld codeschema (Emans, 2002). 

Resultaten
Uit de interviews met de organisatie komt vooral naar voren dat het meedoen en ’erbij horen’ van belang is. Het kind binnen 
de zwemles staat centraal en de invloed van de zwemscholen in de omgeving op de Kidsclub Zwemmen is gegroeid. De ouders de zwemles staat centraal en de invloed van de zwemscholen in de omgeving op de Kidsclub Zwemmen is gegroeid. De ouders 
zijn blij met het aanbod en het enthousiasme van de lesgevers. Veiligheid staat op de eerste plaats. Het zwemdiploma is voor 
de ouders een teken van doorzettingsvermogen. De kinderen spreken vooral over het moment van het ontvangen van het 
zwemdiploma en over hetgeen wat er na het behalen van het zwemdiploma gaat veranderen. 

Discussie/conclusie
Uit de verschillende perspectieven kan worden opgemaakt dat het zwemdiploma meer betekenis heeft dan simpel en alleen 
het behalen van het diploma. Het wordt gezien als een beloning voor het harde werken en een basis van veiligheid in het water. het behalen van het diploma. Het wordt gezien als een beloning voor het harde werken en een basis van veiligheid in het water. 
Vanuit het organisatorische oogpunt is het diploma ook een bevestiging dat het kind ook ‘gewoon’ een doel kan halen wat 
ieder ander kind ook kan halen. 
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De ontwikkeling van een beweegstimuleringsinterventie voor 
moeilijk bereikbare mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
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Inleiding
Mensen met een lichamelijke beperking bewegen minder dan gezonde mensen. De meeste bestaande 
beweegstimuleringsinterventies voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte bereiken de doelgroep 
via revalidatiecentra of speciaal onderwijs, waardoor slechts een deel van de doelgroep bereikt wordt (1). Dit onderzoek 
ontwikkelt een interventie op gemeenschapsniveau, om beweging te stimuleren bij moeilijk bereikbare mensen met een 
lichamelijke beperking of chronische ziekte.

MethodeMethode
De beweegstimuleringsinterventie is systematisch ontwikkeld volgens de Intervention Mapping methode (2). In een 
behoeftepeiling (stap 1) zijn de hoeveelheid beweging en gezondheidstoestand van patiënten na de revalidatie gemeten.  
Wensen ten aanzien van interventiedoelen, determinanten en de interventieopzet zijn geïnventariseerd bij experts en de 
doelgroep middels kwalitatief onderzoek (stap 2 en 3). Omdat een nieuwe interventie niet wenselijk was, is de bestaande 
beweegstimuleringsinterventie ‘Beweegcoach’ aangepast naar de specifieke doelgroep (stap 4). Plannen voor het creëren 
van draagvlak, implementatie en evaluatie van het programma zijn ontwikkeld, gebaseerd op het RE-AIM model en de van draagvlak, implementatie en evaluatie van het programma zijn ontwikkeld, gebaseerd op het RE-AIM model en de 
theorie van gepland gedrag (stap 5 en 6).

Resultaten
De aangepaste interventie ‘Beweegcoach+’ bereikt deelnemers via een netwerk van intermediaire organisaties vanuit zorg 
en welzijn. Een beweegcoach biedt individuele begeleiding bij het zoeken naar oplossingen voor barrières en het benadrukken 
van stimulansen. Deelnemers krijgen een gratis medische screening bij een fysiotherapeut om de houding ten aanzien van 
beweging te verbeteren. De beweegcoach begeleidt de deelnemers naar bestaand georganiseerd of niet-georganiseerd 
beweegaanbod, waarna vier vervolggesprekken worden aangeboden. Deelnemers ontvangen een activiteitenmonitor in beweegaanbod, waarna vier vervolggesprekken worden aangeboden. Deelnemers ontvangen een activiteitenmonitor in 
bruikleen om beweging in het dagelijks leven te stimuleren. Om draagvlak te creëren en de implementatie te stimuleren 
worden trainingen voor beweegcoaches en bijeenkomsten voor betrokken organisaties georganiseerd.

Discussie/conclusie
De aangepaste ‘Beweegcoach+’ is in maart 2017 geïmplementeerd, en wordt op dit moment kwalitatief en kwantitatief 
geëvalueerd. De uitkomstmaten van de evaluatie zijn gebaseerd op het RE-AIM model en de theorie van gepland gedrag.
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Trajecten van beweeggedrag na revalidatie: 
resultaten van de longitudinale cohort studie ReSpAct
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Inleiding
Waarom behoudt de ene patiënt wel een actieve leefstijl na revalidatie en de andere niet? In deze studie zijn trajecten van 
beweeggedrag geïdentificeerd in volwassenen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte tijdens en na revalidatie. 
Daarnaast wordt inzicht verkregen in welke persoonlijke en gezondheidsfactoren samenhangen met deze beweegtrajecten. 

Methode
Patiënten (N=1719) met een fysieke beperking en/of chronische ziekte zijn gevolgd op baseline (T0) en na 14 (T1), 33 (T2) en 
52 (T3) weken na ontslag van revalidatie in de longitudinale cohort studie Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl 52 (T3) weken na ontslag van revalidatie in de longitudinale cohort studie Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl 
(ReSpAct)1,2. Latent class growth mixture modelling is gebruikt om de trajecten van beweeggedrag te bepalen. 
Deze trajecten zijn gebaseerd op het totaal aantal minuten fysieke activiteit per week, wat is gemeten met een vragenlijst. 
Beschrijvende statistiek is uitgevoerd om de relevante persoonlijke en gezondheidsfactoren te bepalen die samenhangen 
met de trajecten.

Resultaten
Zes trajecten zijn geïdentificeerd, waarvan vier kleine dynamische en twee grote stabiele trajecten. Vervolganalyses zijn 
gebaseerd op de twee grote stabiele trajecten: een ‘actief’ (N=235) en een ‘semi-actief’ (N=959) profiel. Het ‘actieve’ traject gebaseerd op de twee grote stabiele trajecten: een ‘actief’ (N=235) en een ‘semi-actief’ (N=959) profiel. Het ‘actieve’ traject 
was op alle meetmomenten gemiddeld meer lichamelijk actief dan het ‘semi-actieve’ traject (2768±741 versus 688±561 
minuten per week op T3). Patiënten in het ‘semi-actieve’ traject waren relatief vaker vrouw (56.8% versus 48.5%) en ouder 
(51.8±13.6 versus 46.0±12.3). Daarnaast ervoeren patiënten in het ‘actieve’ traject minder beperkingen om te bewegen 
(bijv. door aandoening/ziekte), een hogere gezondheidsbeleving, minder vermoeidheid, minder pijn en waren minder 
bewust van hun energieverdeling over de dag vergeleken met patiënten in het ‘semi-actieve’ traject.

ConclusieConclusie
Deze studie laat zien dat de meerderheid van de patiënten een relatief stabiel beweeggedrag heeft na revalidatie. 
De inzichten in de relevante persoonlijke en gezondheidsfactoren kunnen worden gebruikt om de begeleiding van 
patiënten in het behouden van een actieve leefstijl na revalidatie verder te optimaliseren.
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De condities en ondersteuningsaanpakken 
die leiden tot vitaliseringsprocessen bij sportverenigingen 
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Inleiding
Een vitale sportvereniging is in staat om nu en in de toekomst de eigen sport(en) duurzaam te kunnen aanbieden en 
daarnaast een maatschappelijke rol te kunnen spelen. De afhankelijkheid van vrijwilligers in combinatie met het 
democratische karakter maakt dat vitalisering van een sportvereniging complex is (Enjolras, 2009). Daarnaast maakt de
veranderende en vaak consumptieve houding van leden (Van der Roest, 2015) en de toegenomen maatschappelijke 
verwachtingen vanuit haar partners (Waardenburg, 2016) dat de complexiteit voor de bestuurders van de sportverenigingen 
toeneemt. Er is de afgelopen jaren door o,a. het Mulier Instituut en het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap veel toeneemt. Er is de afgelopen jaren door o,a. het Mulier Instituut en het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap veel 
kennis opgedaan over de mate waarin de (noordelijke) sportvereniging vitaal zijn. Waar minder over bekend is, is welke 
condities en vormen van ondersteuning een impuls kunnen geven aan het vitaliseringsproces. De hoofdvraag van dit 
onderzoek luidt dan ook: Onder welke condities en bij welke ondersteuningsaanpakken treden vitaliseringsprocessen 
op bij sportverenigingen?. 

Methode
Op basis van theorie over organisatieontwikkeling, vitalisering, verandermanagement en de lerende organisatie is een 
vragenlijst ontwikkeld om het proces van vitalisering in kaart te brengen. Deze online vragenlijst is in juni 2017 uitgezet vragenlijst ontwikkeld om het proces van vitalisering in kaart te brengen. Deze online vragenlijst is in juni 2017 uitgezet 
onder alle sportverenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe (+/- 3000 sportverenigingen). Er wordt cross-sectioneel 
geanalyseerd welke correlaties er zijn tussen kernmerken van verenigingen en ondersteuningstrajecten die reeds hebben 
plaatsgevonden met de mate waarop vitaliseringsprocessen plaatsvinden. In juni 2018 zal een 1-meting volgen waarbij in 
kaart wordt gebracht of er een verschil is waar te nemen tussen sportverenigingen waar wel ondersteuning heeft 
plaatsgevonden en de sportverenigingen waar dit niet het geval is.  

Resultaten
De resultaten van de T0 analyse zijn op het moment van het schrijven van dit abstract nog niet bekend. Tijdens het DSO De resultaten van de T0 analyse zijn op het moment van het schrijven van dit abstract nog niet bekend. Tijdens het DSO 
worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. 

Discussie/conclusie
De conclusie en discussie van het onderzoek worden tijdens het DSO gepresenteerd.
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Inleiding
Veranderingen in de samenleving, zoals vergrijzing, ontgroening, individualisering vragen om verandering van het 
(sport)aanbod. Deze uitdagingen worden in het hele land gevoeld, maar krijgen een extra dimensie in gebieden die te 
maken hebben met een krimpende bevolking. Als gevolg hiervan staan voorzieningen onder druk. Er zijn minder bewoners 
om van deze voorzieningen gebruik te maken. Daarnaast sluiten de voorzieningen mogelijk niet meer aan bij de behoeften 
van de vergrijzende bevolking. Dit kan als gevolg hebben dat voorzieningen moeten sluiten, waardoor de leefomgeving 
minder aantrekkelijk wordt. Ook sportvoorzieningen hebben hier mee te maken1. Meer dan een derde van de Nederlandse minder aantrekkelijk wordt. Ook sportvoorzieningen hebben hier mee te maken1. Meer dan een derde van de Nederlandse 
gemeenten heeft te maken met een krimp van de bevolking. Wat betekent dat voor het voortbestaan van de sportverenigingen 
in deze gemeenten? En hoe ontwikkelt zich de organisatiekracht en mate van open club van de sportverenigingen in 
transitieregio’s?

Methode
In drie metingen (2015 t/m 2017) worden alle sportverenigingen in 12 krimp-, anticipeer- en groeiregio’s in Nederland door 
middel van een webenquête bevraagd. Op basis van de resultaten op criteria worden organisatiekracht (leden, kader, 
financiën, beleid en accommodatie) en mate van open club (open cultuur, vraaggericht, ondernemerszin en samenwerking) financiën, beleid en accommodatie) en mate van open club (open cultuur, vraaggericht, ondernemerszin en samenwerking) 
van de verenigingen bepaald. 

Resultaten
Uit de eerste twee metingen2 (respectievelijk n=669 en n=362) blijkt dat in vergelijking met het Nederlands gemiddelde de 
sportverenigingen in krimp- en anticipeerregio’s iets meer gesloten van aard zijn. Clubs in groeiregio’s vervullen vaker een 
bredere, open club functie dan de clubs in de krimp- en anticipeerregio’s. Drie kwart van de clubs in krimpregio’s en twee 
derde van de clubs in anticipeerregio’s, kent een krachtige organisatie en is goed in staat om sportaanbod te organiseren. 
Daarmee scoren ze zelfs iets beter dan de clubs in groeiregio’s.  Daarmee scoren ze zelfs iets beter dan de clubs in groeiregio’s.  

Discussie/conclusie
Dat clubs in krimpgebieden tot nu toe de open clubgedachte wat minder omarmen dan landelijk heeft niet te maken met 
het feit dat ze over minder organisatiekracht beschikken. In krimpgebieden lijkt een goede basis aanwezig om de open 
clubgedachte te versterken. De vraag is hoe deze sportinfrastructuur van krachtige sportverenigingen te borgen. Zijn deze 
verenigingen toekomstbestendig?
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Sociale integratie en vrijwilligerswerk 
in sportverenigingen in Europa
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Inleiding
Er is in Europa weinig vergelijkbare kennis over de structurele kenmerken van sportverenigingen die sociale integratie en 
vrijwilligerswerk bevorderen. Veel van de beschikbare informatie is erg context-gebonden en gericht op de verschillende 
landen in Europa. Dit onderzoek vergelijkt op systematische wijze hoe sportverenigingen zich hebben ontwikkeld en hoe 
leden en vrijwilligers zich ten opzichte van de vereniging opstellen.

Methode
In verschillende werkpaketten zijn beleidsdocumenten verzameld en kenmerken van sportverenigingen onderzocht. In verschillende werkpaketten zijn beleidsdocumenten verzameld en kenmerken van sportverenigingen onderzocht. 
Zowel (de bestuurders van) verenigingen (n=35.790) als leden en vrijwilligers (n=13,082) in tien Europese landen vulden een 
webenquête gericht op sociale integratie en vrijwilligerswerk in. In een overstijgende multilevel analyse zijn vergelijkingen
 op verschillende niveaus gemaakt.

Resultaten
Uit de verschillende deelonderzoeken blijken uiteraard grote verschillen te bestaan tussen de manieren waarop 
sportverenigingen in Europa omgaan met sociale integratie en vrijwilligerswerk. De gelijkenissen tussen verschillende 
Europese sportverenigingen valt echter des te meer op. Een belangrijke bevinding van het onderzoek laat zien dat in alle Europese sportverenigingen valt echter des te meer op. Een belangrijke bevinding van het onderzoek laat zien dat in alle 
landen het sociale aspect van sportverenigingen van groot belang is (Breuer et al., 2017; Van der Roest, Van der Werff & 
Elmose-Østerlund, 2017). Daarnaast blijken alle sportverenigingen moeite te hebben met de democratische structuur van 
de organisatie: de opkomst op de ALV is laag en de mate waarin leden bereid zijn mee te beslissen over de koers van de 
vereniging is laag.

Conclusie
Sportverenigingen in Europa blijven een belangrijke functie vervullen in het sociale leven van veel Europeanen. 
De Europese sportvereniging heeft echter een uitdaging op het gebied van de democratische structuur: zij zullen nieuwe De Europese sportvereniging heeft echter een uitdaging op het gebied van de democratische structuur: zij zullen nieuwe 
manieren moeten vinden om leden mee te laten beslissen over hun ontwikkeling.
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Van verenigingsondersteuning 
naar verenigingsontwikkeling

74

Inleiding
Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden 
(Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken 
(Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele honderden verenigingsondersteuners werkzaam 
vanuit sportbonden, gemeenten, sportservices en vanuit de private sector staan voor de uitdaging om deze verenigingen 
te helpen vitaliseren. Veel ondersteuners nemen hierbij een expertrol in waarbij generieke interventies op thema’s als 
vrijwilligersbeleid, sponsoring en veilig sportklimaat worden toegepast. Sommige ondersteuners neem een meer vrijwilligersbeleid, sponsoring en veilig sportklimaat worden toegepast. Sommige ondersteuners neem een meer 
procesgerichte rol in waarbij een holistische strategische verandering als uitgangspunt genomen wordt voor duurzame 
ontwikkeling van de organisatie (Schein, 1999). Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen hoe de verschillende 
stakeholders betekenis geven aan deze ontwikkelingsgerichte aanpak en de gebruikte competenties en interventies door 
de ondersteuner/procesbegeleider.  

Methode
Een multiple case study is uitgevoerd bij vijf procesbegeleiders binnen een traject met een sportvereniging. Er is een case 
study protocol ontwikkeld op basis waarvan de procesbegeleider is geobserveerd en waarbij interviews zijn afgenomen study protocol ontwikkeld op basis waarvan de procesbegeleider is geobserveerd en waarbij interviews zijn afgenomen 
onder de verschillende betrokkenen. In de analyse is gezocht naar patronen binnen de verschillende cases die leiden tot 
succesvolle procesgerichte ontwikkelaanpakken om verenigingen duurzaam te vitaliseren.

Resultaten
In de resultaten worden zowel de aanpak, gebruikte interventie(s) en competenties van de procesbegeleider geanalyseerd. 
Nieuwe inzichten over hoe ondersteuners/procesbegeleiders kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van 
sportverenigingen worden tijdens het congres gepresenteerd. 
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Trainerskracht: Scoren met 
talentontwikkeling van risicojongeren via sport

76

Inleiding
Met de transformatie van de jeugdzorg als katalysator voor meer activerend en preventief jeugdbeleid, neemt het aantal 
stimuleringsprogramma’s voor risicojongeren toe (Kooijmans, 2016). Volgens van Hoorik (2011) kan een focus op 
talentontwikkeling in het werken met risicojongeren vruchtbaar zijn. Trainerskracht speelt met een op talentontwikkeling 
gericht project, waarin het opleiden van risicojongeren tot sporttrainer centraal staat, in op deze ontwikkeling. De deelnemers 
worden vanuit Trainerskracht begeleidt bij de Utrechtse sportverenigingen v.v. de Meern, Synergo en Zwaluwen Utrecht 1911. 
De huidige studie is in januari 2014 van start gegaan, met een eerste rapportage in december 2015, en loopt door tot december De huidige studie is in januari 2014 van start gegaan, met een eerste rapportage in december 2015, en loopt door tot december 
2018. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de 
Hogeschool Utrecht. Het onderzoek kijkt naar de betekenis van Trainerskracht voor de ontwikkeling van sociale en 
maatschappelijke vaardigheden van risicojongeren tussen de 14 en 27 jaar. Daarnaast richt het onderzoek zich op de vraag 
hoe instroom, doorstroom en uitstroom van deelnemers kan worden gestimuleerd en verbeterd. 

Methode
Middels kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht hoe verschillende betrokken partijen betekenis geven aan het Middels kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht hoe verschillende betrokken partijen betekenis geven aan het 
project Trainerskracht. Tijdens interviews en focusgroepen wordt gesproken met begeleiders van Trainerskracht en betrokken 
organisaties uit het vrijwillig en gedwongen kader. 

Resultaten
Een kleine greep uit de belangrijkste tussentijdse resultaten toont dat begeleiders zien dat deelnemers van Trainerskracht 
vooruitgaan. Trainerskracht lijkt bij te dragen aan de talentontwikkeling van risicojongeren. Ook wordt opgemerkt dat de 
majeure veranderingen in de jeugdzorg de instroom van jongeren naar Trainerskracht bemoeilijkt. Tevens valt op dat 
organisaties overwegend enthousiast zijn over de doelstelling en werkwijze van het project, maar dat er vraagtekens zijn organisaties overwegend enthousiast zijn over de doelstelling en werkwijze van het project, maar dat er vraagtekens zijn 
over de definiëring van de doelgroep. 

Discussie/conclusie
Tot slot wordt aanbevolen om de wijze van promotie en werving bij Trainerskracht beter te laten aansluiten 
op de leefwereld van de jongeren.
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Kenmerken van jeugdspelers geselecteerd 
voor de onder elf van een betaald voetbalorganisatie
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Inleiding
Het doel van deze studie is om vast stellen of geselecteerde spelers voor de O11 van een betaald voetbalorganisatie 
verschillen in fysieke, psychologische en technische voetbal-specifieke vaardigheden. Selectie is belangrijk want 
geselecteerden krijgen de best opgeleide trainers, goede training faciliteiten en komen in een goede competitie te spelen 
(Elferink-Gemser & Visscher, 2012). 

Methode
Scouts van de jeugdopleiding selecteerden over twee jaar 103 spelers (1.6 % van totale aantal jeugdspelers O10 in de regio) Scouts van de jeugdopleiding selecteerden over twee jaar 103 spelers (1.6 % van totale aantal jeugdspelers O10 in de regio) 
voor de regionale O10 selectie. Bij binnenkomst zijn van alle spelers persoonlijke kenmerken en psychologisch / cognitieve 
en fysieke vaardigheden vastgesteld. 

Resultaten
De meeste van de spelers waren a) geboren in het eerste kwartaal, b) vroeg rijp, c) specialiseerden vroeg en d) begonnen 
op jonge leeftijd met voetballen. 31 van de 103 spelers werden regionaal geselecteerd voor de O11. De eenzijdige 
Mann-Whitney U-test laat zien dat geselecteerde spelers beter scoorden in de perceptie van de coaches op sportief 
leervermogen, motorische, creatieve en interpersoonlijke vaardigheden dan de niet-geselecteerde spelers. Op de 30m slalom leervermogen, motorische, creatieve en interpersoonlijke vaardigheden dan de niet-geselecteerde spelers. Op de 30m slalom 
sprint, 30m dribbel test en Loughbourough soccer passing test scoorden de geselecteerde spelers ook significant beter 
(p < 0.10). De discriminant analyse (DA) is gebruikt om na te gaan of geselecteerden en niet geselecteerden van elkaar te 
onderscheiden zijn. De DA resulteerde in een significante discriminant functie (Wilks’ Λ = .673, df = 16 and p = .002) met 
69.6% correcte classificatie. 

Discussie/conclusie
In een relatief homogene groep worden jeugdspelers met betere fysieke, psychologische en technische vaardigheden voor 
de O11 geselecteerd. Op basis van de resultaten van deze studie wordt betaald voetbalorganisaties geadviseerd om een de O11 geselecteerd. Op basis van de resultaten van deze studie wordt betaald voetbalorganisaties geadviseerd om een 
systeem te ontwikkelen waarmee spelers in de tijd kunnen worden gevolgd voordat selectie voor de O11 plaatsvindt. 
Dit vermindert bij de selectie het effect van verstorende variabelen zoals relatieve leeftijd en rijping. 
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Talentdetectie volleybal op de middelbare school
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Inleiding
De Nederlandse volleybal bond (Nevobo) heeft zich tot doel gesteld om structureel tot de top 8 van de wereld te behoren, 
zowel voor beach- als zaalvolleybal. Een kwalitatief goede talentherkenning en -ontwikkeling is belangrijk om dit doel te 
kunnen halen. Het blijkt dat het aantal jongens wat volleybalt relatief klein is in Nederland. Daarom is de Nevobo het 
project ‘What’s Your Talent’ gestart om samen met Han Sport en Bewegen buiten de volleybalsport op zoek te gaan naar talent. 
Hoofdvraag is welke methode het best gebruikt kan worden voor detectie van volleybaltalent op middelbare scholen. In dit 
onderzoek wordt een combinatie van subjectieve (Platvoet e.a., 2016) en objectieve (Gabett e.a., 2007; Pion e.a., 2015) onderzoek wordt een combinatie van subjectieve (Platvoet e.a., 2016) en objectieve (Gabett e.a., 2007; Pion e.a., 2015) 
methoden gebruikt om de mate van talent van 13-15 jarige jongens te kwantificeren. 

Methode
205 leerlingen (leeftijd 14,9±0,7 jaar) van 12 scholen hebben zich aangemeld. Na een selectie door de vakleerkracht, mede 
op basis van de talentscan (SISP, Platvoet e.a., 2016) hebben 129 leerlingen volleybaltraining gevolgd (10 weken, 90 min/week). 
60 Leerlingen hebben deelgenomen aan een afsluitend beachvolleybaltoernooi. Voor de start van dit toernooi is een 
testbatterij afgenomen met antropometrische, fysieke (Gabett e.a., 2007) en motorische eigenschappen (Pion e.a., 2015). testbatterij afgenomen met antropometrische, fysieke (Gabett e.a., 2007) en motorische eigenschappen (Pion e.a., 2015). 
In de analyse zijn drie groepen gemaakt op basis van biologische leeftijd. Met de Kruskal-Wallis toets is gekeken naar 
verschillen tussen deze groepen. 

Resultaten
De gemiddelde biologische leeftijd van de drie groepen is respectievelijk 0,5;1,4 en 2,4 jaar na de groeispurt. Verschillen 
tussen de groepen zijn gevonden op toernooiresultaat ((18,3±7,9); (14,3±6,7) en (8,8±6,8), p<0,005) lichaamsgewicht 
((52,3±5,1kg); (58,9±4,2kg) en (67,8±6,2kg), p<0,001), lichaamslengte ((169,0±5,8cm); (176,7±5,2cm) en (186,0±6,7cm), p<0,001), 
reikhoogte ((220,9±8,7cm); (231,2±7,1cm) en (243,6±10,2cm), p<0,001) en oog-hand coördinatie reikhoogte ((220,9±8,7cm); (231,2±7,1cm) en (243,6±10,2cm), p<0,001) en oog-hand coördinatie 
((56,9±11,8/2*30s); (63,6±10,0/2*30s) en (72,5±13,5 /2*30s), p<0,001). Er zijn geen verschillen gevonden op de talentscan, 
relatieve spronghoogte en wendbaarheid. 

Discussie/conclusie
De verschillen binnen deze leeftijdscategorie wijzen op het belang om rekening te houden met de biologische leeftijd. 
Op basis hiervan is een nieuwe methode ontwikkeld voor het kwantificeren van talent waarin de testresultaten gecorrigeerd 
worden voor biologische leeftijd. Longitudinaal onderzoek kan meer inzicht geven in de effectiviteit van deze methode.

Referenties

Gabbett, T., Georgieff, B., Domrow, N. (2007). The use of physiological, anthropometric, 
and skill data to predict selection in a talent-identified junior volleyball squad. Journal of Sports Sciences 25 (12), 1337-44

Pion J., Fransen J., Deprez D., Segers V., Vaeyens R., Philippaerts R. & Lenoir M. (2015) 
Stature and jumping height are required in female volleyball, 

but motor coordination is a key factor for future elite success. J Strength Cond Res. Jun;29 (6):1480-5

Platvoet S., ElferinkGemser, M., Baker J. & Visscher C. (2016) Platvoet S., ElferinkGemser, M., Baker J. & Visscher C. (2016) 
Physical education teachers’ perceptions of sport potential: development of the Scale 

for Identification of Sport Potential (SISP)., Annals of research in sport and physical activitity (6).

 

John Willems & Johan Pion
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 



Oog voor het beweegniveau van ieder kind
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Inleiding
Op dit moment is de aandacht van de vakleerkracht in het bewegingsonderwijs gericht op de ontwikkeling van vaardigheden. 
Voor het vaststellen en monitoren van het beweegniveau van de kinderen zijn adequate instrumenten nodig (Logan, 2017).  
Als de vakleerkracht het beweegniveau op een goede manier in kaart brengt kan hij/zij inspelen op de ontwikkelbehoefte van 
ieder individueel kind en profiteert elk kind ervan. Het doel van deze studie is om een testbatterij te ontwikkelen welke 
betaalbaar is en op een eenvoudige manier het beweegniveau van kinderen vaststelt.

MethodeMethode
In deze cross-sectionele studie zijn 1190 kinderen (6-10 jaar; �=602, �=588) getest met behulp van een nieuw samengestelde 
testbatterij. Deze testbatterij bestaat uit een combinatie van twee gevalideerde instrumenten; 1) de KTK-3 
(Kinderkoordinationstest fur Kindern) gericht op locomotorische vaardigheden (balanceren, zijwaarts verplaatsen en 
zijwaarts springen) en 2) de Faber oog-handcoördinatietest gericht op object controle. Ter verkrijging van normscores voor 
de gehele testbatterij zijn de invloed van leeftijd en geslacht, de relaties tussen de test-items en overeenstemming tussen 
KTK-3 en de nieuwe testbatterij geanalyseerd. 

ResultatenResultaten
Op alle onderdelen scoorden oudere kinderen beter dan hun 1 jaar jongere peers (p<0,001), met uitzondering van de 
10–jarigen op de KTK-3. Tevens was er een invloed van geslacht zichtbaar op de onderdelen balanceren (�>�; p<0,001)en 
oog-handcoördinatie (�>�; p<0,001). Alle test-items toonden een significant positieve correlatie met elkaar 
(range 0,14 –0,62; p<0,05). De classificatie van het beweegniveau lag bij 9,2% van de kinderen hoger, 80,8% gelijk en 
10,0% lager op basis van nieuwe testbatterij in vergelijking tot de KTK-3. 

Discussie/conclusie
De voorgestelde testbatterij lijkt waardevol om het beweegniveau van 6 tot 10 jarige kinderen adequaat vast te stellen, De voorgestelde testbatterij lijkt waardevol om het beweegniveau van 6 tot 10 jarige kinderen adequaat vast te stellen, 
waarbij zowel de locomotorische vaardigheden als object controle worden getest. Toekomstig onderzoek naar de 
reproduceerbaarheid en responsiviteit is gewenst..
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BalanSAR: Balanceren met 
Spatial Augmented Reality (SAR) 
binnen de lichamelijke opvoeding

81

Inleiding
Tijdens de gymles leren kinderen balanceren door bijvoorbeeld over een bank te lopen. Binnen balanSAR wordt Spatial 
Augmented Reality (SAR) gecombineerd met traditionele balanceeroefeningen. Met SAR kunnen (interactieve) animaties 
worden geprojecteerd op de vloer, muur en toestellen in de gymzaal. Balanceren wordt zo uitdagender en leuker door 
beter in te spelen op de belevingswereld van kinderen en individuele niveaus. In een iteratief ontwerpproces zijn 
verschillende concepten ontwikkeld [1, 2, 3].

MethodeMethode
Om inzicht te krijgen in de gebruikerservaringen van de BalanSAR zijn twee studies uitgevoerd. In studie 1 moesten 
50 kinderen (ca. 6-9 jaar) over een bank lopen, met daaromheen geprojecteerde vissen die gevangen moesten worden. 
In studie 2 werd een semi-interactieve versie van BalanSAR getest met 31 kinderen (ca. 7-9 jaar), waarbij zij geprojecteerde 
plastic flesjes uit de oceaan moesten vissen terwijl zij haaien ontweken. In beide studies werden de kinderen geobserveerd 
en zijn semigestructureerde interviews gehouden. Hierbij is gebruik gemaakt van een smiley-meter, een ‘funsorter’ en 
open vragen om de plezierbeleving te meten.

ResultatenResultaten
Over het algemeen vonden de kinderen beide BalanSAR concepten leuk. Het prikkelde hun verbeelding. BalanSAR scoorde 
in studie 1 hoger op de smiley-meter en qua rangorde in de plezierbeleving dan de traditionele balanceeroefening 
‘lopen over een bank’. De semi-interactieve versie van de BalanSAR werd door sommige kinderen als enigszins lastig ervaren, 
maar dit leek niet storend te werken, omdat ze de mogelijkheid hadden om de oefening aan te passen. 

Discussie/conclusie
Resultaten laten zien dat beide BalanSAR concepten bijdragen aan de gebruikerservaring en motivatie van kinderen tijdens 
het balanceren in de gymles. BalanSAR kan worden verbeterd door thematisering te kiezen die beter aansluit op de het balanceren in de gymles. BalanSAR kan worden verbeterd door thematisering te kiezen die beter aansluit op de 
belevingswereld van kinderen, door competitie-elementen en aspecten die actie uitlokken toe te voegen, en de verbetering 
van mogelijkheden om op maat te oefenen.
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Inzetten van beweeggames om 
verschillende doelgroepen aan het 
bewegen te krijgen/houden

82

Inleiding
Wereldwijd, en dus ook in Vlaanderen en Nederland, bewegen mensen te weinig. We zitten steeds vaker, met de gekende 
gevolgen voor onze gezondheid en stijgende kosten voor de gezondheidszorg (Van Acker & De Meester, 2015). Om diverse 
doelgroepen aan het bewegen te krijgen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van ‘gamification’, het aanwenden van 
spelprincipes en speeltechnieken in een niet-speelcontext (Hamari & Koivisto, 2015). In dit project bespreken we een aantal 
concrete cases waarbij gamification diverse doelgroepen aanzet tot (meer) bewegen. De opportuniteiten van beweeggames 
voor gedragsverandering worden belicht.voor gedragsverandering worden belicht.

Methode
Studenten en projectmedewerkers ontwikkelden diverse beweeggames met als doel mensen via spelelementen aan te zetten 
tot gezond bewegen. Deze beweeggames werden vervolgens getest in de Sportinnovatiecampus bij de doelgroep waarvoor ze 
bestemd waren (kinderen, jongeren, ouderen, …). Het beweeggedrag en beweegplezier van de respectievelijke doelgroepen 
werd bevraagd via vragenlijsten, diepte-interviews en focusgroepen.

Resultaten
Gamification blijkt een positief effect te hebben op het beweeggedrag en beweegplezier van de respectievelijke Gamification blijkt een positief effect te hebben op het beweeggedrag en beweegplezier van de respectievelijke 
doelgroepen waarvoor de beweeggames in dit project ontwikkeld werden. Enkele voorbeelden van succesvolle 
projecten zijn: een vloerprojectiegame, 3D-trampolinegame, interactieve klimgame, led-zwembadlelies, interactieve 
tikspellen, … De opportuniteiten van elk van deze beweeggames wordt besproken.

Discussie/conclusie
Uit dit project blijkt dat gamification heel wat potentieel heeft om verschillende doelgroepen meer te laten 
bewegen en sporten/bewegen als leuk, plezierig en uitdagend te ervaren.
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Het effect van het gebruik van de app Sportbouwer 
op motorische vaardigheden, motivatie en 
motorische competentie van kinderen 

met motorische problemen: een pilot studie
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Inleiding
Kinderen met motorische problemen hebben moeite met deelname aan gymlessen en sport en spel in de vrije tijd 
(Stodden et al., 2008; Wall, 2004).  Door hun beperkte motorische repertoire doen ze bovendien tijdens het sporten en 
op het speelplein onvoldoende succeservaringen op, hetgeen leidt tot verminderde motivatie voor deelname aan sport- en 
spelactiviteiten en minder zelfvertrouwen (Ekeland et al., 2005; Trembley et al. 2000). Uit interviews blijkt dat kinderen 
motorische problemen best willen sporten, dit graag samen doen met anderen,  maar het liefst niet in een competitieve 
setting. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen het meest leren als ze zelf de regie hebben over hun leerproces, meer setting. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen het meest leren als ze zelf de regie hebben over hun leerproces, meer 
visuele instructie gegeven wordt en als er op een impliciete manier feedback gegeven wordt (Steenbergen et al. 2010; 
Van der Sluis, 2014). In dit project is een app ontwikkeld die gebruikt kan worden tijdens de extra bewegingslessen/mrt 
om sportvaardigheden te leren, waarbij de combinatie van zelfgekozen vaardigheden, regie over het leerproces en het leren 
via videobeelden centraal staat. Het doel van de studie is te onderzoeken of de app Sportbouwer een effectief middel is om 
motorische vaardigheden, motivatie en motorische competentie van kinderen met motorische problemen te verbeteren. motorische vaardigheden, motivatie en motorische competentie van kinderen met motorische problemen te verbeteren. 
Een tweede doel is om de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de app in kaart te brengen. 

Methode
In het onderzoek participeren 30 kinderen (6 en 13 jaar). De kinderen kregen in kleine groepen extra bewegingslessen (mrt) 
aangeboden. Vijf groepen kregen lessen aangeboden waarin gewerkt werd met de app Sportbouwer. De andere 2 groepen 
kregen reguliere mrt-lessen. De interventie bestond uit 16 weken (1 les per week). Voorafgaand en na de interventie werd de 
Movement ABC, de Behavioral Regulations in Physical Education Questionnaire (BRPEQ), de CBSK en de ‘Hoe ik vind dat ik 
het doe’ vragenlijst afgenomen. De bruikbaarheid en toepasbaarheid zijn in kaart gebracht middels lesobervaties en het doe’ vragenlijst afgenomen. De bruikbaarheid en toepasbaarheid zijn in kaart gebracht middels lesobervaties en 
interviews met kinderen en docenten.

Resultaten
De resultaten zullen inzicht geven in het effect van de app Sportbouwer op de motorische vaardigheden, de motivatie en de 
motorische competentie van kinderen met motorische problemen. De resultaten van de observaties en de interviews zullen 
informatie geven over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de app.
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Sessieronde 2 13.15 – 14.35 uur  
Symposia
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1. SALVO: speels samen in beweging op school

85

Inhoud
Reeds enkele jaren is er vooral onder VMBO-jongeren een afname te zien in lichamelijke activiteit en sportparticipatie. 
In 2013 is gestart met het door ZONMW gesubsidieerde project ‘Stimuleren Actieve Leefstijl VMBO-Onderwijs’ (SALVO) 
om lichamelijke activiteit onder VMBO-leerlingen te bevorderen. Dit is gedaan door ze als mede onderzoeker hun 
belevingswereld in beeld te laten brengen en te laten vertalen naar activiteiten in en buiten school die ze mede ontwikkelen. 
In dit participatieve actie onderzoek is de rol van (LO-)docenten zeer belangrijk gebleken. Daarom is het ondersteunen van 
school en docenten bij de begeleiding van leerlingen onderdeel binnen de SALVO-aanpak.school en docenten bij de begeleiding van leerlingen onderdeel binnen de SALVO-aanpak.

In deze workshop willen we:
- De kennis uit het SALVO-project delen met de deelnemers
- Deelnemers een onderdeel van het participatieve actieonderzoek binnen SALVO laten ervaren.

Doel van deze workshop is valorisatie van het SALVO-onderzoek door kennis en ervaring over te dragen voor 
mogelijke toepassing in vervolgonderzoeken.

Symposiumleider - Gwendolijn Boonekamp
Gwendolijn Boonekamp is hoofddocent bij het Instituut voor Sport en Bewegen aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Gwendolijn Boonekamp is hoofddocent bij het Instituut voor Sport en Bewegen aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. 
Opgeleid aan de Landbouw Universiteit in Wageningen (WUR) met als specialisatie voorlichtingskunde. 6 jaar als 
onderzoeker verbonden geweest aan het Instituut voor Studies in Volksgezondheid in Valencia (Spanje), 6 jaar projectleider 
geweest bij NOC*NSF. Momenteel PhD kandidaat aan de Universiteit van Alicante.

Overige symposiumdeelnemers
John Dierx, projectleider SALVO (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), lector Leven Lang in Beweging (AVANS).
Huib van de Kop, Hogeschool van Amsterdam
Talje Dijkhuis, Kenniscentrum SportTalje Dijkhuis, Kenniscentrum Sport

Format 
De workshop bestaat uit een presentatie van de SALVO-aanpak, de voor- en de nadelen en de eerste resultaten (20 min.). 
Daarna volgt een interactief deel waarin de deelnemers van de workshop zelf de methode ervaren (50 min.). Tot slot wordt 
plenair uitgewisseld hoe de deelnemers de aanpak ervaren hebben (20 min.). 



2. Het Geheim van Winnen: Hoe spelen pacing, 
tactiek en mentale factoren een rol als we onze 

tegenstanders willen verslaan?

86

Inhoud
Je hebt maanden getraind en komt goed voorbereid aan de start, fysiek helemaal topfit. Maar dan… Dan komt het eropaan: 
hoe versla je je concurrentie? Niet alleen optimale training, maar ook slimme tactiek is van belang om je tegenstanders te 
verslaan. Kan je je goed positioneren in een shorttrack rit, en kunnen we meetbaar maken en analyseren wat ‘goed’ is? Kan 
je je mentaal voorbereiden op een tijdritprestatie en spelen hierbij eerdere ervaringen een rol? Of persoonlijkheid? En hoe 
verdeel je je energie optimaal? Kunnen sporters dat al op jonge leeftijd, of moeten ze dit leren? Door in te zoomen op deze 
vragen kunnen we inzicht geven in factoren die nodig zijn om de tegenstanders te verslaan in de (duur)sport.vragen kunnen we inzicht geven in factoren die nodig zijn om de tegenstanders te verslaan in de (duur)sport.

Symposiumleider - Dr Florentina Hettinga, PhD SFHEA FECSS
Dr Hettinga is verbonden aan de University of Essex en onderzoekt o.a. pacing-gedrag, tactiek, prestatie en competitie in 
de sport: Hoe reageer je op tegenstanders, en hoe verdeel je de beschikbare energie zo goed mogelijk over de race? Ook is 
ze actief betrokken bij internationaal toonaangevende organisaties in de sportwetenschappen, zoals ECSS, ACSM en BASES.

Overige symposiumdeelnemers
Marco Konings
Dr Ruud den HartighDr Ruud den Hartigh
Dr Lieke Schiphof-Godart
Inge Stoter

Format 
1. Dr Florentina Hettinga, University of Essex: Introductie 10 min
2. Marco Konings, University of Essex: Tactiek in short track schaatsen: 
Hoe kunnen we tactiek meetbaar maken, en gebruiken om je tegenstanders te verslaan? 15 min
3.3. Dr. Ruud den Hartigh, University of Groningen: Momentum in sport: 
hoe beïnvloeden je eerdere ervaringen je prestaties? 15 min
4. Dr. Lieke Schiphof-Godart, TopSport Topics, University of Essex: 
Hoe beïnvloeden passie en perfectionisme pacing en prestaties in de (duur)sport? 15 min
5. Inge Stoter, Thialf InnovatieLab, University of Groningen: Pacing in talentvolle schaatsers: 
Kunnen sporters het talent om hun energie goed te verdelen aanleren en trainen? 15 min
6. Allen: Discussie 10 min
 



3. Een positief sportklimaat … 
kan de pedagoog in de sport het verschil maken?

87

Inhoud
De sportwereld blijkt steeds meer behoefte te hebben aan pedagogische professionals die sportclubs ondersteunen bij 
het vormgeven van een positief (gezond, veilig, stimulerend, sportief) sportklimaat. Sport is een spel dat gepaard gaat met 
pedagogische verantwoordelijkheden. Het gaat niet alleen om het sportief en gezond bezig zijn en het ontwikkelen van 
sportief talent, tegelijkertijd gaat het ook om het coachen, ondersteunen, motiveren en stimuleren van kinderen, jongeren 
en hun ouders (Van Herpen, 2017; Kooijmans, 2017). It takes a village to raise a child, ouders, trainers, coaches, besturen en 
kinderen spelen een rol in het klimaat van de sportgemeenschap. De kijk op de begeleiding van kinderen en jongeren in de kinderen spelen een rol in het klimaat van de sportgemeenschap. De kijk op de begeleiding van kinderen en jongeren in de 
sport verandert net als de omgeving van de sport verandert. Dit vraagt up to date kennis en vaardigheden van jeugdtrainers 
en –coaches. Sportorganisaties krijgen te maken met deze veranderingen en zijn op zoek naar professionele, pedagogische 
ondersteuning. Hiervoor kloppen zij onder andere aan bij sporthogescholen en opleidingen pedagogiek 
(Gielen e.a., 2017; Visscher, 2017).
In dit symposium verkennen we met docenten en onderwijsontwikkelaars van diverse hogescholen, in samenspraak met 
lectoren Sportpedagogiek (Windesheim) en Opvoeden voor de Toekomst (Fontys) wat er nodig is om te voldoen aan deze lectoren Sportpedagogiek (Windesheim) en Opvoeden voor de Toekomst (Fontys) wat er nodig is om te voldoen aan deze 
praktijkvraag. Onderzoek? Scholing? Beleid? Gesprekpartners zijn experts van het landelijk Kenniscentrum Sport en het 
Centrum voor Pedagogisch contact. Wie zijn ‘pedagogen in de sport’, wat is hun specifieke kennis en kunde en hoe kunnen 
zij het verschil maken?

Symposiumleider - Maike Kooijmans
Dr. Maike Kooijmans is lector Opvoeden voor de Toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Als jeugdsocioloog/pedagoog 
promoveerde zij in mei 2016 op een onderzoek naar de waarde van sportieve en culturele talentprojecten in het jeugd- en 
jongerenwerk. De pedagogische waarde van sport, kunst en cultuur is een van de thema’s van de onderzoeks- en jongerenwerk. De pedagogische waarde van sport, kunst en cultuur is een van de thema’s van de onderzoeks- en 
professionaliseringsagenda van haar lectoraat.

Overige symposiumdeelnemers
Dr. Nicolette Schippers van Veldhoven: Lector Sportpedagogiek bij Hogeschool Windesheim.
Dr. Marian ter Haar: Stafmedewerker Kwaliteit van het Kenniscentrum Sport.
Cyriel Gielen en Gerben Eeuwijk: docenten en ontwikkelaars van de minor Pedagoog in de Sport  bij 
Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Format Format 
Inleidende presentaties (45 minuten):
- Windesheim: Pedagogische dilemma’s in de hedendaagse sportpraktijk.
- Centrum Pedagogisch Contact: coachen in contact, een (sport)wereld van verschil.
- Fontys Pedagogiek: Minor Pedagoog in de Sport 

Discussie in drie groepen aan de hand van drie deelvragen (20 minuten):
- Wie zijn die pedagogen in de sportpraktijk? 
-- Wat is hun specifieke kennis en kunde?
- Hoe kunnen zij het verschil maken?

Reflectie en vooruitblik (15 minuten):
- Reflectie op de centrale vraag o.l.v. het Kenniscentrum Sport en lector Maike Kooijmans (aanvrager): 
Een positief sportklimaat … kan de pedagoog in de sport het verschil maken? 
- Vooruitblik: Hoe kunnen we als opleidings- en kennispartners samen van betekenis zijn voor de sportpraktijk?

 



4. Geesteswetenschappelijk onderzoek 
naar de ‘Waarde van sport’ 

88

Inhoud
Het sportwetenschappelijk onderzoek heeft zich in Nederland de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en uitgebreid. 
De afgelopen jaren is ook steeds meer aandacht gekomen voor bestudering van sport als belangrijke cultuurvorm, een accent 
dat vaak wordt aangeduid onder de noemer ‘de waarde van sport’. Van oudsher en ook vanuit een internationaal perspectief 
is de bestudering van ‘waarden’ en cultuur het domein van de geesteswetenschappen. Ook in Nederland is er duidelijk sprake 
van een opmars van de geesteswetenschappelijke bestudering van sport en andere beweegculturen. Een nieuwe generatie 
onderzoekers toont interesse in disciplines als sportgeschiedenis en sportfilosofie en in thema’s op het snijvlak van religie, onderzoekers toont interesse in disciplines als sportgeschiedenis en sportfilosofie en in thema’s op het snijvlak van religie, 
kunst, dans en sport. Recent zijn er diverse initiatieven gestart om het gezicht van de geesteswetenschappelijke studie van 
sport meer te kleuren. Dat gaat onder andere gebeuren in de vorm van een gezamenlijk boek en het starten van een platform. 
In dit symposium en paneldiscussie bespreken we deze initiatieven en verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking en 
onderzoek.

Symposiumleiders 
Prof. Dr. Marjet Derks - Radboud University Nijmegen
Prof. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of PhilosophyProf. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of Philosophy

Overige symposiumdeelnemers
Ivo van Hilvoorde  - Vrije Universiteit (Amsterdam) en Hogeschool Windesheim
Johan Steenbergen - Kennispraktijk
Jan Vorstenbosch - Universiteit Utrecht
Gijsbert Oonk - Erasmus Universiteit, Erasmus School of History and Communication.
Fons Kemper - Stichting de Sportwereld
Sandra MeeuwsenSandra Meeuwsen
Aldo Houterman

Format 
Introductie van de plannen (10 min.)
Korte presentaties (20 min.)
Discussie (40 min.)
Afsluiting en vooruitblik (10 min.)
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Inhoud
Het sportwetenschappelijk onderzoek heeft zich in Nederland de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en uitgebreid. 
De afgelopen jaren is ook steeds meer aandacht gekomen voor bestudering van sport als belangrijke cultuurvorm, een 
accent dat vaak wordt aangeduid onder de noemer ‘de waarde van sport’. Van oudsher en ook vanuit een internationaal 
perspectief is de bestudering van ‘waarden’ en cultuur het domein van de geesteswetenschappen. Ook in Nederland is er 
duidelijk sprake van een opmars van de geesteswetenschappelijke bestudering van sport en andere beweegculturen. 
Een nieuwe generatie onderzoekers toont interesse in disciplines als sportgeschiedenis en sportfilosofie en in thema’s op Een nieuwe generatie onderzoekers toont interesse in disciplines als sportgeschiedenis en sportfilosofie en in thema’s op 
het snijvlak van religie, kunst, dans en sport. Recent zijn er diverse initiatieven gestart om het gezicht van de 
geesteswetenschappelijke studie van sport meer te kleuren. Dat gaat onder andere gebeuren in de vorm van een gezamenlijk 
boek en het starten van een platform. In dit symposium en paneldiscussie bespreken we deze initiatieven en verkennen we de 
mogelijkheden voor samenwerking en onderzoek.

Symposiumleiders
Prof. Dr. Marjet Derks - Radboud University Nijmegen
Prof. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of PhilosophyProf. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of Philosophy

Overige symposiumdeelnemers
Ivo van Hilvoorde  - Vrije Universiteit (Amsterdam) en Hogeschool Windesheim
Johan Steenbergen - Kennispraktijk
Jan Vorstenbosch - Universiteit Utrecht
Gijsbert Oonk - Erasmus Universiteit, Erasmus School of History and Communication.
Fons Kemper - Stichting de Sportwereld
Sandra MeeuwsenSandra Meeuwsen
Aldo Houterman

Format 
Introductie van de plannen (10 min.)
Korte presentaties (20 min.)
Discussie (40 min.)
Afsluiting en vooruitblik (10 min.)

 

5. De kracht van de buurtsportcoach: 
doeltreffend in elke context!? 

89

Inhoud
In 2016/2017 voerden Mulier Instituut en de Sportkunde opleidingen, met subsidie van het ministerie van VWS, 
evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic). De evaluatie vond 
plaats in 34 casegemeenten, onder beleidsambtenaren, coördinatoren, betrokken organisaties en buurtsportcoaches. 
Het conceptueel model voor planning, implementatie en evaluatie van complexe wijkgerichte interventies van Jolley (2014) 
vormde het theoretisch kader. Centraal stond de vraag wat de lokale opbrengsten van de buurtsportcoaches zijn, of daarbij 
onderscheid mogelijk is naar typen buurtsportcoaches en sprake is van onderbouwde aanpakken. Uitgangspunt was dat dé onderscheid mogelijk is naar typen buurtsportcoaches en sprake is van onderbouwde aanpakken. Uitgangspunt was dat dé 
buurtsportcoach niet bestaat en vele vormen van inzet plaatsvinden. Uniforme uitspraken over hun inzet zijn daardoor lastig. 
In het onderzoek zijn de buurtsportcoaches daarom ingedeeld naar types met vergelijkbare inzet. Voornaamste 
indelingscriterium bleek de doelgroep en in tweede instantie de setting te zijn. 294 buurtsportcoaches zijn vervolgens 
geïnterviewd over hun werk, aanpak en resultaten. 

In het symposium bespreken we de resultaten. We gaan in op aanpakken die buurtsportcoaches hanteren (naar typen) en in 
hoeverre deze onderbouwd zijn en hun inzet effectief. We reflecteren op de indeling naar typen; is dit zinvol? We discussiëren hoeverre deze onderbouwd zijn en hun inzet effectief. We reflecteren op de indeling naar typen; is dit zinvol? We discussiëren 
over de toepassing van het theoretisch concept en de implicaties van de resultaten voor het rijksbeleid (macro), voor 
gemeenten (meso) en buurtsportcoaches (micro). Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek kan bijdragen aan 
verbeteren van aanpakken op microniveau en hoe de feedbackcyclus en het lerend vermogen van gemeenten en 
buurtsportcoaches kan worden gefaciliteerd.

Symposiumleider - Hugo van der Poel 
Hugo van der Poel (1956) studeerde sociologie en planologie aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen en promoveerde 
aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 1982 werkte hij bij de opleiding Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg, aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 1982 werkte hij bij de opleiding Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg, 
de laatste jaren als opleidingsdirecteur. Daarnaast was hij vanaf 2005 lector Vrijetijd- en Sportmanagement aan NHTV Breda. 
Zowel in onderwijs als onderzoek richtte Hugo zijn aandacht meer en meer op sport, als coördinator van de specialisatie 
Sport- en Lichaamscultuur binnen de opleiding Vrijetijdwetenschappen. In 2002 was hij een van de medeoprichters van het 
Mulier Instituut. Hij zat in het bestuur tot hij begin 2012 actief werd als directeur bij het Mulier Instituut.

Organisaties
HAN, HvA, Windesheim, Fontys Sporthogeschool, Hanze Hogeschool Groningen, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zeeland, HAN, HvA, Windesheim, Fontys Sporthogeschool, Hanze Hogeschool Groningen, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zeeland, 
Mulier Instituut

Format 
Presentaties: 
- Caroline van Lindert/Anouk Brandsema (Mulier Instituut): Aanleiding, doelstelling en opzet evaluatieonderzoek 
buurtsportcoaches (5 minuten) 
- Ad Hoogendam (Calo Zwolle): Theoretisch concept evaluatieonderzoek (10 minuten) 
-- Docentonderzoekers sportkunde opleidingen: Zeven pitches van de belangrijkste resultaten naar type buurtsportcoach 
(per doelgroep: kinderen, jongeren, kwetsbare burgers, wijkbewoners, gehandicapten, ouderen en sportverenigingen) 
(7 x 2 minuten) 
- Caroline van Lindert (Mulier Instituut): De buurtsportcoach als lerende professional, conclusies van de meta-analyse 
(10 minuten) 

Na de presentaties volgt een paneldiscussie (30 minuten) waarin onder leiding van Hugo van der Poel 
(directeur Mulier Instituut) de onderzoekers met de zaal in discussie gaan over de resultaten en implicaties van het onderzoek 
voor rijk, gemeenten en buurtsportcoaches. De intentie is een vertegenwoordiger van VWS of VSG op te nemen in het panel.voor rijk, gemeenten en buurtsportcoaches. De intentie is een vertegenwoordiger van VWS of VSG op te nemen in het panel.

 



4. Geesteswetenschappelijk 
onderzoek naar de ‘Waarde van sport’ 
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Inhoud
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het snijvlak van religie, kunst, dans en sport. Recent zijn er diverse initiatieven gestart om het gezicht van de 
geesteswetenschappelijke studie van sport meer te kleuren. Dat gaat onder andere gebeuren in de vorm van een gezamenlijk 
boek en het starten van een platform. In dit symposium en paneldiscussie bespreken we deze initiatieven en verkennen we de 
mogelijkheden voor samenwerking en onderzoek.

Symposiumleiders
Prof. Dr. Marjet Derks - Radboud University Nijmegen
Prof. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of PhilosophyProf. Dr. Martine Prange - Tilburg University, Dept. of Philosophy

Overige symposiumdeelnemers
Ivo van Hilvoorde  - Vrije Universiteit (Amsterdam) en Hogeschool Windesheim
Johan Steenbergen - Kennispraktijk
Jan Vorstenbosch - Universiteit Utrecht
Gijsbert Oonk - Erasmus Universiteit, Erasmus School of History and Communication.
Fons Kemper - Stichting de Sportwereld
Sandra MeeuwsenSandra Meeuwsen
Aldo Houterman

Format 
Introductie van de plannen (10 min.)
Korte presentaties (20 min.)
Discussie (40 min.)
Afsluiting en vooruitblik (10 min.)

 

Sessieronde 3 14.45 – 15.45 uur  
Parallel sessies
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Evenementen
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Ren of fiets voor je leven! 
Kwantitatieve studie naar 

de gezondheidswaarde van breedtesportevenementen. 

92

Inleiding
Breedtesportevenementen zoals de Vierdaagse, Dam tot Damloop, Amstel Goldrace, Marikenloop of de Ronde van Nijmegen 
hebben vele duizenden deelnemers en vragen om een fysieke inspanning. Deelname aan deze breedtesportevenementen 
leveren daarmee een bijdrage aan hun gezondheid op (Bauman, Murphy & Lane, 2009). Dit onderzoek heeft als doel het in 
kaart brengen van de hoeveelheid extra bewegingsminuten die deze evenementen bij de deelnemers veroorzaken. 

Methode
Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder deelnemers van de Marikenloop (n= 500) en de Ronde van Nijmegen (n=1.186). Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder deelnemers van de Marikenloop (n= 500) en de Ronde van Nijmegen (n=1.186). 
Deze vragenlijst onderzocht het beweeggedrag van deelnemers in aanloop naar, tijdens en (de verwachtingen) na afloop van 
het evenement. Ook worden gezondheidsindicatoren zoals BMI, ervaren gezondheid en het beweeggedrag van voor de start 
van de voorbereiding op het evenement meegenomen. 

Resultaten en discussie
De belangrijkste uitkomst is dat beide breedtesportevenementen ervoor zorgen dat veel mensen extra gaan bewegen door het 
evenement. Een kleiner deel ervaart daadwerkelijk gezondheidseffecten. Ook voldoet een deel van de deelnemers niet aan de 
fitnorm (3 keer 20 minuten per week intensieve beweging) wanneer ze niet zouden meedoen aan het breedtesportevenement. fitnorm (3 keer 20 minuten per week intensieve beweging) wanneer ze niet zouden meedoen aan het breedtesportevenement. 
Voor deze deelnemers worden de gezondheidseffecten bediscussieerd en gewaardeerd met behulp van inzichten uit de 
gezondheidseconomie. Dit onderzoek biedt een blauwdruk voor het meten van extra bewegingsminuten bij 
breedtesportevenementen en aanknopingspunten voor het vergroten van de maatschappelijke waarde van sportevenementen 
in het algemeen.
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Zien doet geloven? Het effect van eventbezoek 
en het volgen in de media voor de betalingsbereidheid 

voor het hosten van de Gelderse Girostart.
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Inleiding
Sportevenementen kunnen immateriële effecten veroorzaken, zoals geluk en trots, voor zowel bezoekers van 
het evenement als andere inwoners van het gastland (Coates & Szymanki, 2015). Om deze effecten te monetariseren, 
hebben de meeste economen zich geconcentreerd op de waardering van de bewoners van het sportevenement, vaak 
vele maanden of jaren voorafgaand het evenement. Er is weinig bekend of deze ex-ante-waardering gelijk is aan de 
feitelijke of ex-postwaardering van het evenement. 

MethodeMethode
Met behulp van de contingent valuation method (CVM) kan de betalingsbereidheid (WTP) van de inwoners van een 
gastregio een sportevenement, in dit geval de start van de Giro d'Italia in het Gelderland, worden bepaald (Wicker et al., 2016). 
We gebruiken een panel data (n=572) om de inwoners WTP twee maanden voor het evenement en in de maand onmiddellijk 
na het evenement te schatten. Het percentage inwoners met een positieve WTP steeg van 29,7% naar 39,3%, terwijl het 
gemiddelde WTP aanzienlijk steeg van € 3,58 naar € 4,45. Dit komt overeen met een geschatte waarde van 5,8 miljoen euro 
voor het evenement en van 7,1 miljoen euro na het evenement. 

Resultaten Resultaten 
Uit de resultaten blijkt dat het evenement bijwonen en, in een grotere mate, het volgen van het evenement in media voor 
een groot deel deze waarde kan verklaren. Derhalve kan het media-aanbod en de media-consumptie belangrijke factoren 
zijn voor het draagvlak en succes voor het organiseren van grootschalige sportevenementen.
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Tevredenheid en trouw 
onder deelnemers aan een hardloopevenement
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Inleiding
Door het toegenomen concurrentieveld van hardloopevenementen in Nederland is er onder evenementenorganisatoren 
veel belangstelling naar de tevredenheid en loyaliteit van deelnemers (Vos e.a., 2015). Doel van deze studie is (i) inzicht 
gegeven in gelijkenissen en verschillen tussen drie concepten die aanbevelingswaardigheid en tevredenheid meten, 
en (ii) bepalen wat de invloed hiervan is op de trouw van deelnemers tot het evenement.

Methode
Direct na afloop van de Ladiesrun Eindhoven 2017 is een gestandaardiseerde vragenlijst digitaal afgenomen Direct na afloop van de Ladiesrun Eindhoven 2017 is een gestandaardiseerde vragenlijst digitaal afgenomen 
(respons rate 39%, n=683). De aanbevelingswaardigheid werd bevraagd middels de Net Promoter Score (NPS) 
(Reichheld, 2003). De tevredenheid werd bevraagd middels de Top-2-box (Morgan & Rego, 2006) en Multi-item tevredenheid 
(MIT) (Zeithamle.a., 1996). De bereidheid tot deelname aan het evenement in 2018 werd gebruikt als een maat voor trouw.

Resultaten 
Eenderde van de respondenten geeft op de NPS-vraag ‘Van 0 tot 10 hoe waarschijnlijk is het dat de Ladiesrun 2017 aanbeveelt 
aan vrienden en/of kennissen?’ een 9 of 10 (promoters). 15% geeft een score tussen de 0 en 6 (detractors) en 52% geeft een 7 aan vrienden en/of kennissen?’ een 9 of 10 (promoters). 15% geeft een score tussen de 0 en 6 (detractors) en 52% geeft een 7 
of 8 (passives). 36% van detractors en 76%van de passives zal (zeer) waarschijnlijk volgend jaar weer deelnemen. Voor de 
promotors ligt dit percentage op 96%. Op het Top-2-box item geeft 91% van de respondenten aan tevreden tot zeer tevreden 
te zijn over het hardloopevenement. 79,5% van de (zeer) tevreden deelnemers zal (zeer) waarschijnlijk volgend jaar weer 
deelnemen. Binnen de MIT wordt de finish (8,6) als hoogste en de warming-up (6,0) als laagste beoordeeld. Gemiddeld wordt 
het evenement met een 8,0 beoordeeld. NPS (0,473), Top-2-box (0,499) en MIT (0,452) zijn significant gecorreleerd met trouw.het evenement met een 8,0 beoordeeld. NPS (0,473), Top-2-box (0,499) en MIT (0,452) zijn significant gecorreleerd met trouw.

Discussie
Uit de resultaten blijkt dat het weinig/geen verschil maakt welke van de drie concepten (NPS, Top-2-box en MIT) gebruikt 
worden. Op basis van de spreiding van de scores, de eenvoud van afname en het discriminerend vermogen lijkt evenwel de 
NPS geschikter. In de presentatie wordt dieper ingegaan op de implicaties voor het meten van tevredenheid en 
terugkeerbereidheid bij breedtesportevenementen.
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De (on)zichtbare kracht van 
sportevenementen: sportvrijwilligers in beeld
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Inleiding
In Nederland wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. Volgens het SCP doet 26% van de bevolking aan vrijwilligerswerk. 
In geen andere maatschappelijke sector zijn zoveel vrijwilligers actief als in de sport. Ondanks een alsmaar individueler 
wordende samenleving  blijven mensen zich willen inzetten voor anderen. Wel verandert hoe burgers tegen vrijwilligerswerk 
aankijken, en hoe ze hun rol daarin vormgeven. Dat kan consequenties hebben voor de taken die ze op zich wensen te nemen, 
de tijd die ze er in investeren, hoe lang ze een en ander blijven doen en wat de consequenties zijn van het doen van 
vrijwilligerswerk. Deze studie kijkt naar de vrijwilligers van de Nijmeegse vierdaagse en de Zevenheuvelenloop. Onderzocht vrijwilligerswerk. Deze studie kijkt naar de vrijwilligers van de Nijmeegse vierdaagse en de Zevenheuvelenloop. Onderzocht 
wordt in hoeverre deze vrijwilligers afwijken van de “gemiddelde” vrijwilliger in Nederland en wat de consequenties van het 
doen van vrijwilligerswerk zijn op onder andere sociaal en sportief vlak. 

Methode
Gegevens zijn verzameld onder de vrijwilligers van de Nijmeegse Vierdaagse (n= 252) en de Zevenheuvelenloop in 2017. 

Discussie en conclusie
De gegevens van de Zevenheuvelenloop vrijwilligers komen in oktober beschikbaar. De Vierdaagse vrijwilligers blijken 
gemiddeld ouder en hoger opgeleid te zijn dan de “gemiddelde” vrijwilliger in Nederland. Het merendeel van de vrijwilligers gemiddeld ouder en hoger opgeleid te zijn dan de “gemiddelde” vrijwilliger in Nederland. Het merendeel van de vrijwilligers 
heeft zelf ooit deelgenomen aan de Vierdaagse, en het merendeel van hun ouders heeft aan vrijwilligerswerk gedaan. 
Een deel van de vrijwilligers is minder gaan sporten door het vrijwilligerswerk voor de Vierdaagse. Het evenement is op zowel 
sociaal vlak (vriendschappen en sociaal vertrouwen), als op het gebied van gezondheid (lichamelijke gezondheid, geluk en 
van betekenis zijn voor de maatschappij) voor de betrokken vrijwilligers van grote betekenis. Andersom zijn de vrijwilligers 
van grote betekenis voor het evenement met een gemiddelde tijdsinvestering van 110 uur. De relatie tussen vrijwilligers en van grote betekenis voor het evenement met een gemiddelde tijdsinvestering van 110 uur. De relatie tussen vrijwilligers en 
evenement kan dus vruchtbaar zijn, en verdient dan ook meer aandacht. 
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Beweegstimulering en gedragsbeïnvloeding
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De ‘Beweegbox’: een tool voor 
beweegstimulering bij revaliderende senioren? 
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Inleiding
Volgens het Nederlands Instituut Sport & Bewegen bewegen senioren die in een zorginstelling wonen veel te weinig. 
Om de bewoners actiever te krijgen, deed de Inspectie voor de Gezondheidszorg een beroep op de sector om bewegen 
op te nemen in het zorgaanbod. Een mogelijke tool die hiervoor kan worden ingezet is de ‘Beweegbox’, een variant op de 
‘Bewegen met plezier-box’ (NISB, 2006).  Binnen deze studie wordt onderzocht wat de succesfactoren en belemmeringen 
van deze ‘Beweegbox’ zijn. Deze studie is uitgevoerd op de locatie Brunswijck van Vitalis Woonzorggroep te Eindhoven. 

MethodeMethode
De ‘Beweegbox’ bestaande uit een (foam)bal, ballon(nen), foamstaven, dynabands, pylonnen, tennisballen, mediakaarten 
en een oefeningenboekje is gedurende vier weken geïmplementeerd op een revalidatieafdeling. Om inzicht te krijgen in de 
succesfactoren en belemmeringen van deze ‘Beweegbox’ zijn er 24 enquêtes en 11 interviews afgenomen onder de bewoners 
en medewerkers van Unit 2. 

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de ‘Beweegbox’ 16 maal gebruikt is in vier weken tijd. Daarnaast worden er veelal succesfactoren 
ervaren. Deze hebben betrekking op de inhoud van de box, de situaties waarin deze gebruikt wordt en de redenen waarom de ervaren. Deze hebben betrekking op de inhoud van de box, de situaties waarin deze gebruikt wordt en de redenen waarom de 
box gebruikt wordt.  De belemmeringen worden voornamelijk ervaren in de eigen gezondheid/ lichamelijke achteruitgang. 
Tevens leveren een aantal gebruikerssituaties ook belemmeringen op. 

Discussie
Het onderzoek bevestigt bevindingen uit eerdere onderzoeken en geeft daarnaast ook enkele verbeterpunten aan voor de 
implementatie en inhoud van de ‘Beweegbox’. De ‘Beweegbox’ blijkt geschikt te zijn als onderdeel van beweegstimulering 
op basis van zowel sociale als gezondheidsredenen. Er kan dus geconcludeerd worden dat het voor Vitalis Woonzorggroep 
een meerwaarde heeft om een ‘Beweegbox’ te implementeren als tool binnen het beweegstimuleringsbeleid. Daarbij wordt een meerwaarde heeft om een ‘Beweegbox’ te implementeren als tool binnen het beweegstimuleringsbeleid. Daarbij wordt 
geadviseerd om de rol van mantelzorgers en familie hierin nader te onderzoeken. 
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Welke gedragsdeterminanten beïnvloeden 
het in beweging houden van 55-plussers na het volgen 

van een 12 weken beweegprogramma?
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Inleiding
Naarmate de leeftijd stijgt, daalt de sportparticipatie (van der Werff & Hoekman, 2016). Dit merkt ook Ecsplore, een 
stichting die werkt aan het sportieve en culturele klimaat in de Westelijke Mijnstreek. Ecsplore biedt voor 55-plussers 
speciale programma’s aan om deze doelgroep in beweging te krijgen, maar ook om ze in beweging te houden aangezien 
tal van wetenschappelijke studies aantonen dan voldoende lichaamsbeweging een positief effect heeft op de gezondheid, 
zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen (de Vreede, Bausch-Goldbohm, van Meeteren, & Hopman-Rock, 2008). 
Dit onderzoek is erop gericht om de determinanten boven water te halen die het proces beïnvloeden waarom een deelnemer Dit onderzoek is erop gericht om de determinanten boven water te halen die het proces beïnvloeden waarom een deelnemer 
doorgaat met bewegen na een 12 weken beweegprogramma. 

Methode
Middels een vragenlijst werden de volgende determinanten onderzocht: gedragsintentie, attitude, subjectieve norm, 
eigen effectiviteitsverwachting, geanticipeerde spijt, risico-inschatting, kennis, bewustzijn, persoonlijkheidskenmerken 
(openness to experience, neuroticism, agreeableness, conscientiousness), fysieke-, sociaal-culturele-, economische- en 
politieke omgeving.

ResultatenResultaten
De 75 respondenten (+/-65.8 jaar) bestonden uit 29 mannen en 46 vrouwen. Kijkende naar de resultaten komen drie 
hoofddeterminanten naar voren die grotendeels het continueren van het beweeggedrag beïnvloeden. Als eerste blijkt 
bewustzijn van grote invloed te zijn. Mensen die zich bewust zijn van de voordelen dat bewegen met zich mee brengt, 
gaan vaker door met bewegen ten opzichte van mensen die zich niet van de voordelen bewust zijn. Daarnaast blijkt de 
gedragsintentie ook in grote mate van invloed te zijn, want hoe meer mensen de intentie hebben om door te gaan met bewegen,
 hoe vaker deze ook doorgaan met bewegen. Tot slot blijkt een positieve attitude ten aanzien van bewegen en structureel  hoe vaker deze ook doorgaan met bewegen. Tot slot blijkt een positieve attitude ten aanzien van bewegen en structureel 
bewegen het meeste van invloed te zijn om iemand in beweging te laten blijven.

Discussie & Conclusie
Het blijken de determinanten bewustzijn, gedragsintentie en een positieve attitude ten opzichte van bewegen te zijn die 
sterk voorspellend zijn om reeds participerende senioren te behouden voor de beweegprogramma’s van Ecsplore. 
Daarnaast wordt aanbevolen om vervolgonderzoek in te zetten bij niet lage SES-wijken en het beïnvloeden van deze 
drie determinanten.
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Keep Youngsters Involved: 
Inzicht in het voorkomen van uitval 

bij jeugdsport (12 - 19 jaar)
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Inleiding
Europese jongeren stoppen vaak met sporten tussen de 11 en 15 jaar (Inchley et al., 2016). 
Bij jongeren uit gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES) is de uitval het grootst. 
Ze besteden meer tijd aan beeldscherm activiteiten zoals gamen, social media en tv kijken terwijl fysieke activiteit 
juist voor jongeren belangrijk is voor verschillende ontwikkelgebieden (Bailey et al., 2013). Keep Youngsters Involved is 
een door de EU gesubsidieerd Erasmus+ project (looptijd: januari 2017 tot september 2019) waarbij verschillende 
Europese partners samenwerken (Kenniscentrum Sport (Nederland), KU Leuven (België), University of Limerick (Ierland), Europese partners samenwerken (Kenniscentrum Sport (Nederland), KU Leuven (België), University of Limerick (Ierland), 
KNZB (Nederland), LIKES (Finland), NISR (Roemenie), IPDJ (Portugal) en TAFISA). Het doel van het project is kennis 
ontwikkelen en verzamelen over factoren en strategieën die invloed hebben op het voorkomen van uitval in sport, 
met specifieke focus op jongeren met een lage SES. 

Methode
Dit project bestaat uit drie inhoudelijke werkpakketten. In het eerste werkpakket zijn bestaande reviews (n=3), grijze 
literatuur (n=10) en interventies (n=9) kwalitatief geanalyseerd op werkzame elementen die invloed hebben op het uitvallen 
van jongeren bij sport. Dit is met een model in kaart gebracht. Vervolgens hebben experts 14 factoren geselecteerd die het van jongeren bij sport. Dit is met een model in kaart gebracht. Vervolgens hebben experts 14 factoren geselecteerd die het 
belangrijkst lijken en waarop de sport invloed heeft. In het tweede werkpakket worden strategieën uit de praktijk verzameld 
en gekoppeld aan de factoren. In het derde werkpakket worden praktijkgerichte instrumenten verzameld en verspreid. 

Resultaten
De geselecteerde factoren zijn: toegankelijkheid, tijd/doel conflict, kosten, self-efficacy, autonomie, verbondenheid, 
verwachtingen, type sport(niveau), waarden, coach-sporter relatie, leeftijdsgenoten in de sport, ouderlijke ondersteuning, 
taakgericht ontwikkelklimaat, organisatiebeleid op uitval. Momenteel worden deze factoren en de bijbehorende strategieën taakgericht ontwikkelklimaat, organisatiebeleid op uitval. Momenteel worden deze factoren en de bijbehorende strategieën 
verder ontwikkeld met praktijk experts. 

Discussie & Conclusie
Met dit project is een begin gemaakt met een overzicht dat bruikbaar is voor de praktijk en direct invloed heeft op het 
behouden van jongeren bij sport. De factoren, strategieën en instrumenten zijn nog in ontwikkeling. We willen de input uit de 
discussie meenemen in de verdere ontwikkeling hiervan. 
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Succesvol in topsport én studie: 
Competenties van duale carrière atleten en hun begeleiders

101

Inleiding
Lang werd gedacht dat topsport een slechte combinatie vormt met onderwijs. Maar uit recente onderzoeken blijkt juist dat 
topsporters die studeren (Duale Carrière atleten) betere studieresultaten hebben dan hun medestudenten die geen topsport 
bedrijven (Jonker, Elferink-Gemser, & Visscher, 2011). DC atleten komen in hun duale carrière wel voor uitdagingen te staan, 
vooral op academisch, atletisch, psychologisch, psychosociaal en financieel vlak (Wylleman, Reints, & De Knop, 2013). 
Dit vraagt om goede begeleiding voor DC atleten door pedagogische bekwame DC begeleiders. Met het internationale 
onderzoek ‘Gold in Education and Elite Sport’ worden competenties van DC atleten en DC begeleiders geïdentificeerd die onderzoek ‘Gold in Education and Elite Sport’ worden competenties van DC atleten en DC begeleiders geïdentificeerd die 
belangrijk zijn voor een succesvolle (begeleiding van een) duale carrière.

Methode
In Nederland hebben 350 DC atleten (15-25 jaar met een NOC*NSF-topsportstatus) een online vragenlijst ingevuld. Aan 
hen werd een lijst met 38 competenties voorgelegd, waarin zij invulden hoe belangrijk zij deze competenties vinden voor 
een succesvolle duale carrière en in hoeverre zij deze competenties al bezitten. Eveneens vulden 66 DC begeleiders op dezelfde 
wijze een lijst met 35 begeleidings-specifieke competenties in.

ResultatenResultaten
Er is gebleken dat DC atleten:
- Vooral DC management competenties het belangrijkst vinden (bijv. toewijding). 
- De sociale competenties het best denken te beheersen (bijv. samenwerken met begeleiders). 
- Zich nog het meest kunnen ontwikkelen in Zelfregulatie (bijv. assertief zijn). 

En er is gebleken dat DC begeleiders: 
- Relatie-competenties het belangrijkst vinden (bijv. de DC atleet op een persoonlijke manier behandelen).
- Organisatie-competenties het best denken te beheersen (bijv. administratie). - Organisatie-competenties het best denken te beheersen (bijv. administratie). 
- Zich nog het meest kunnen verbeteren in Empowerment (bijv. het stimuleren van autonomie).

Discussie & Conclusie
Veel DC begeleiders lopen er tegenaan dat er onduidelijkheden zijn over zijn/haar werk. De DC atleet verwacht in zo’n geval 
dat de DC begeleider het werk van de DC atleet zal overnemen. Juist omdat het eigenaarschap bij de DC atleet zelf moet liggen, 
is het van belang dat DC begeleiders leren om deze verwachtingen scherp te krijgen en de DC atleet in autonomie te 
ondersteunen. Voor meer info over GEES, zie http://www.gees.eu/index.php/nl/.
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De waarde van studentensport: 
de relatie tussen USC lidmaatschap en studieprestaties

102

Inleiding
Uit een literatuurstudie naar de effecten van studentensport (Baart de la Faille-Deutekom, 2013) bleek dat er in de 
Verenigde Staten bewijs bestaat voor de relatie tussen het bezoeken van een universitair sportcentrum en het behalen 
van meer studiepunten, hogere cijfers en minder studie-uitval. Er is echter beperkte kennis over deze relatie in een situatie 
die vergelijkbaar is met het Nederlandse hoger onderwijssysteem. Het huidige onderzoek geeft antwoord op de vraag: 
‘Wat is de relatie tussen sporten bij het USC en studieprestaties van Nederlandse bachelor studenten?’

MethodeMethode
Gegevens van het USC met betrekking tot lidmaatschap zijn gekoppeld aan de studiegegevens van 35.831 
universiteitsstudenten. De data zijn afkomstig van studenten aan de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, 
Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit Nijmegen en hebben betrekking op het studiejaar 2014/2015. 
Om de relatie tussen lidmaatschap en het aantal behaalde studiepunten (ECTS) per jaar te onderzoeken is een factorial 
between-groups ANCOVA uitgevoerd.

Resultaten
Analyse van de data, waarbij gecorrigeerd werd voor stad, studiejaar, geslacht en cijfer van de vooropleiding, laat zien dat Analyse van de data, waarbij gecorrigeerd werd voor stad, studiejaar, geslacht en cijfer van de vooropleiding, laat zien dat 
leden van het USC per jaar gemiddeld significant 1,3 ECTS meer halen dan niet-leden. Zowel in het eerste, tweede als derde 
studiejaar van de bachelor en zowel voor mannen als vrouwen werden significante verschillen in ECTS gevonden.

Discussie & Conclusie
De resultaten lijken daarmee aan te tonen dat er een positieve relatie bestaat tussen sporten bij het USC en studieprestaties 
en zijn daarmee op het gebied van behaalde ECTS in lijn met het onderzoek uit de Verenigde Staten (Baart de la 
Faille-Deutekom, 2013). Dit onderzoek vormt daarmee een aanzet tot verder onderzoek naar de relatie tussen sport en Faille-Deutekom, 2013). Dit onderzoek vormt daarmee een aanzet tot verder onderzoek naar de relatie tussen sport en 
cognitie (studieprestaties) bij jongvolwassenen.
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Sport als motivatie middel in het mbo. Wat vinden studenten?
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Inleiding
In het mbo daalt het aantal voortijdig schoolverlaters door interventies die zijn geïmplementeerd. 
Deze studie richt zich op één interventie, namelijk een programma met sport als middel om studenten te motiveren. 
Deze studie heeft als doel te begrijpen hoe studenten deze programma’s ervaren.  
Het gebruikte  theoretische raamwerk bestaat uit twee constructen namelijk studentmotivatie (Deci & Ryan, 2000)  en 
studentbetrokkenheid (Fredericks et al. 2004). In de studie worden drie vragen beantwoord 
•• Wat zijn volgens studenten karakteristieken van het programma 
• Hoe relateren de karakteristieken aan de psychologische behoeften van de studenten?
• Zijn er voor en na het programma verschillen in studentbetrokkenheid?

Methode
Het kwalitatieve deel bestond uit interviews met studenten. Voor studentbetrokkenheid zijn vragenlijsten afgenomen. 

Resultaten
Studenten zagen het programma als een sportief en gepersonaliseerd traject. De sportieve kenmerken waren: 
de locatie (voetbalstadion), sport als inspiratie en middel voor competentieontwikkeling. De locatie en sportactiviteiten de locatie (voetbalstadion), sport als inspiratie en middel voor competentieontwikkeling. De locatie en sportactiviteiten 
hielpen studenten om relaties met elkaar te ontwikkelen. Reflectie was van belang om een strategie te ontwikkelen voor 
gedragsverandering. De match tussen de verwachtingen van de studenten en het programma was essentieel. De emotionele 
betrokkenheid was na het programma significant gestegen. 

Discussie & Conclusie
Autonomiesupport kwam naar voren in begripsvorming over gedrags- en keuzeconsequenties. Peers en docenten waren 
belangrijk in een context waarin studenten relaties aan gaan. Studenten ervaarden meer controle over hun leven en hadden 
meer zelfvertrouwen in eigen kunnen.  Het programma speelt in op gevoelens en behoeften van de student en beïnvloedt de meer zelfvertrouwen in eigen kunnen.  Het programma speelt in op gevoelens en behoeften van de student en beïnvloedt de 
emotionele betrokkenheid. 
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effecten van bewegen
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Energieverbruik 
interActieve Spellen Yalp (EASY)
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Inleiding
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)* stelt dat volwassenen dagelijks minstens 30 minuten matig lichamelijk 
actief moeten zijn, op minimaal 5 dagen per week. De intensiteit van lichamelijke activiteit kan uitgedrukt worden in 
Metabole Equivalenten (MET) en in het percentage van de hartslagreserve (%HHR). Een MET-waarde van 4-6,5 MET en 
een percentage van 40-60% van de HHR komen overeen met matig intensieve inspanning. In 2014 haalde ongeveer de 
helft van de volwassenen in Nederland de NNGB**. Een manier om de NNGB te halen is door buiten te bewegen. Hierbij kan 
gebruik worden gemaakt van sporttoestellen in openbare ruimtes, zoals de YalpSutu. De YalpSutu is een interactieve gebruik worden gemaakt van sporttoestellen in openbare ruimtes, zoals de YalpSutu. De YalpSutu is een interactieve 
voetbalmuur met lichtgevende panelen die reageren wanneer ze geraakt worden door een bal. 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de belastingintensiteit van het spelen op de YalpSutu.

Methode
Bij 15 volwassenen (21,8 (± 1,7) jaar, 6 mannen, 9 vrouwen) is de belastingintensiteit, in METs en % HRR, gemeten. 
De metingen zijn verricht met een versnellingsmeter (Actigraph wGT3X-BT, Florida, USA) en met een hartslagmeter 
(Polar RS400, Kempele, Finland). De proefpersonen hebben individueel het spel ‘FoxSports de Muur’ op de YalpSutu gespeeld. 
Er werd een punt gescoord wanneer de bal tegen het gekleurde paneel werd aangeschopt. Aan de proefpersonen werd verteld Er werd een punt gescoord wanneer de bal tegen het gekleurde paneel werd aangeschopt. Aan de proefpersonen werd verteld 
dat ze zoveel mogelijk punten moesten scoren in vijf minuten.

Resultaten
De belastingintensiteit van het spelen op de YalpSutu lag tussen de 3,94 en 6,86 METs met een gemiddelde van 5,29 (± 0,86) 
METs. Het %HRR lag tussen de 68,97% en 103,27% met een gemiddelde van 88,34% (± 9,11). Er is geen significant verschil 
gevonden tussen mannen en vrouwen. 

Discussie & Conclusie
De belastingintensiteit van het spelen van het spel FoxSports de Muur op de YalpSutu is met een gemiddelde MET-waarde De belastingintensiteit van het spelen van het spel FoxSports de Muur op de YalpSutu is met een gemiddelde MET-waarde 
van 5,29 en een HRR van 88,34 % matig tot zwaar intensief. Wanneer het spel lang genoeg gespeeld wordt, zou het spelen 
van dit interactieve voetbalspel een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de NNGB.
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Verschillen in zuurstoftransportcapaciteit 
parameters tussen hoogland en laagland atleten
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Inleiding
Elite atleten die geboren en getogen zijn op grote hoogte (>2000 m) domineren in de atletiek op de midden en lange afstanden.
1 Een mogelijke verklaring voor hun succes is dat zij een grotere zuurstoftransportcapaciteit bezitten dan atleten die geboren 
en getogen zijn op zeeniveau (<200 m). In deze studie worden verschillen in parameters die van invloed zijn op de 
zuurstoftransportcapaciteit tussen elite hoogland en elite laagland atleten onderzocht. 

Methode
Voor dit onderzoek werden bloedwaarden van 85 elite atleten (29 hoogland atleten, 56 laagland atleten), gemeten in Voor dit onderzoek werden bloedwaarden van 85 elite atleten (29 hoogland atleten, 56 laagland atleten), gemeten in 
de periode 2002-2016, gebruikt. De volgende parameters werden bestudeerd: hemoglobine (Hb), hematocriet (Ht), 
erythrocyten, reticulocyten, reticulocyt percentage, ferritine, foliumzuur, vitamine B12 en testosteron. Gemiddelde 
concentraties en absolute hoeveelheden (totaal en per kg lichaamsgewicht) van hoogland en laagland atleten werden
 vergeleken met een Mann-Whitney U test.

Resultaten
Bij mannen werden voor de volgende parameters significant hogere concentraties en hoeveelheden per kg lichaamsgewicht 
waargenomen bij hoogland atleten dan bij laagland atleten: Hb, erythrocyten, reticulocyten en testosteron. Ht was ook waargenomen bij hoogland atleten dan bij laagland atleten: Hb, erythrocyten, reticulocyten en testosteron. Ht was ook 
significant hoger bij hoogland atleten. Bij vrouwen werden bij hoogland atleten significant hogere waarden van Hb en 
erythrocyten waargenomen als deze werden uitgedrukt in hoeveelheden per kg lichaamsgewicht. Wanneer de bloedwaarden 
werden uitgedrukt in totale hoeveelheden zonder correctie voor lichaamsgewicht, werden bij zowel mannen als vrouwen 
significant lagere hoeveelheden van Hb en erytrocyten waargenomen bij hoogland atleten dan bij laagland atleten. 

Discussie & Conclusie
Er bestaan verschillen in zuurstoftransportcapaciteit parameters tussen elite hoogland en elite laagland atleten. Er bestaan verschillen in zuurstoftransportcapaciteit parameters tussen elite hoogland en elite laagland atleten. 
De grootte en richting (hoger of lager) van het verschil is afhankelijk van de manier waarop de parameter wordt uitgedrukt. 
De waargenomen hogere bloedwaarden (uitgedrukt in concentraties en hoeveelheden per kg lichaamsgewicht) bij hoogland 
atleten beïnvloeden mogelijk positief de zuurstoftransportcapaciteit van deze atleten, hetgeen een mogelijke verklaring is 
voor hun grote succes bij atletiekwedstrijden over midden en lange afstanden. 
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Kinderen minder laten zitten, is dat de 
remedie tegen de afname van 
motorische vaardigheden? 
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Inleiding
Jonge kinderen bewegen minder en worden minder motorisch vaardig (Runhaar et al., 2010). Er wordt verondersteld dat beide 
bevindingen aan elkaar zijn gerelateerd. Echter, wat is de relatie tussen sedentair gedrag en motorische vaardigheden? Deze 
studie toetst de associatie tussen beweging, sedentair gedrag en motorische vaardigheden voor basisschoolleerlingen.

Methode
Data van 1.125 basisschoolleerlingen (groepen 4 en 6 van 10 basisschoolleerlingen in Eindhoven en Maastricht) zijn 
verzameld tussen mei en juli 2017. Beweeg- en sedentair gedrag (Evenson et al., 2008) zijn objectief gemeten middels verzameld tussen mei en juli 2017. Beweeg- en sedentair gedrag (Evenson et al., 2008) zijn objectief gemeten middels 
accelerometers, ActiGraph GT3X+, evenals lengte en gewicht. Motorische vaardigheden is gemeten middels het Athletic 
Skills Track (AST) (Hoeboer et al., 2016) en demografische variabelen zijn bevraagd via een gestandaardiseerde vragenlijst. 
De associaties tussen beweging, sedentair gedrag en motorische vaardigheden zijn getoetst middels correlatieanalyses en 
mixed models regressieanalyses, welke zijn gecorrigeerd voor relevante confounders.

Resultaten
De onderzoekspopulatie is gemiddeld 8.7 jaar (SD±1.1), gelijk verdeeld over jongens en meisjes (N=567/50.7% meisjes) en de De onderzoekspopulatie is gemiddeld 8.7 jaar (SD±1.1), gelijk verdeeld over jongens en meisjes (N=567/50.7% meisjes) en de 
groepen 4 en 6 (N=578/51.4% groep 4 leerlingen). Hiervan is 19% (N=204) (ver) onder gemiddeld motorisch vaardig en 26% 
(ver) bovengemiddeld motorisch vaardig. Zonder slaaptijd (23u-6u) zijn basisschoolleerlingen gemiddeld 57.8 minuten 
(SD±21.3) per schooldag matig-tot-zwaar intensief fysiek actief en spenderen ze 476.2 minuten (SD±69.5) per schooldag aan 
sedentaire gedragingen. Matig-tot-zwaar intensieve beweging is positief en sedentair gedrag is negatief geassocieerd met de 
motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen. Beide gedragingen zijn tevens voorspellers van motorische vaardigheid.motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen. Beide gedragingen zijn tevens voorspellers van motorische vaardigheid.

Discussie & Conclusie
Motorische vaardigheden blijkt zowel geassocieerd met matig-tot-zwaar intensieve fysieke activiteit en met de hoeveelheid 
sedentair gedrag. Het onderbreken van sedentair gedrag kan wellicht een bijdrage leveren aan het doorbreken van het alsmaar 
afnemende niveau aan motorische vaardigheden van kinderen. Dit biedt kansen en uitdagingen voor interventieontwikkelaars
 om kinderen dus niet alleen meer matig-tot-zwaar intensief actief te krijgen, maar vooral ook minder sedentair.
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Zelfgestuurde videofeedback 
voor het leren van tactische vaardigheden in voetbal

109

Inleiding
In de sport bepaalt de coach of trainer vaak wanneer er feedback wordt gegeven, en de feedback die wordt gegeven is vaak 
gericht op wat er nog niet goed ging en hoe dat verbeterd kan worden. Echter, verschillende wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat een beter leerresultaat wordt behaald wanneer een leerling zelf kan kiezen wanneer hij feedback krijgt
(zelfgestuurde feedback; bv. Chiviacowsky & Wulf, 2002). In deze studies zijn tot nu toe alleen individuele taken gebruikt en 
die waren vaak relatief simpel, zoals het mikken met een pittenzak op een doel. Daarom hebben we in dit onderzoek gekeken 
naar zelfgestuurde videofeedback in voetbal.naar zelfgestuurde videofeedback in voetbal.

Methode
Getalenteerde voetbalsters (14-19 jaar) namen deel en voerden een specifieke 3 tegen 3 spelvorm uit. De proefpersonen in 
de zelfgestuurde groep  mochten zelf de momenten bepalen waarop zij videofeedback over de laatste aanval te zien kregen, 
en deze momenten werden vervolgens opgelegd aan de proefpersonen van de controlegroep. De besprekingen tussen 
speelsters en coach bij de video werden opgenomen en geanalyseerd.

Resultaten
De proefpersonen van de zelfgestuurde groep vroegen voornamelijk videofeedback na goede aanvallen: vaker nadat hun De proefpersonen van de zelfgestuurde groep vroegen voornamelijk videofeedback na goede aanvallen: vaker nadat hun 
team gescoord had dan bij geen doelpunt of een tegendoelpunt (p < .001) en ze beoordeelden hun prestaties als beter bij 
aanvallen waarover feedback werd gevraagd dan bij aanvallen waarover geen feedback werd gevraagd (p < .001). Bij beide 
groepen werd over zowel goede als minder goede aspecten van de aanval gesproken, maar de proefpersonen van de 
zelfgestuurde groep spraken meer en namen meer initiatief dan de proefpersonen van de controlegroep (p < .005).

Discussie & Conclusie
Deze studie toont aan dat ook bij een complexe taak sporters die zelf om feedback vragen een voorkeur hebben voor Deze studie toont aan dat ook bij een complexe taak sporters die zelf om feedback vragen een voorkeur hebben voor 
feedback na goede pogingen en dat zelfgestuurde feedback een actief leerproces stimuleert, wat waardevol kan zijn voor 
top-, breedtesport en bewegingsonderwijs.
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“Practice what you preach?” Een dagboekstudie 
naar de rol van herstel onder professionele coaches 
in relatie tot autonomie-ondersteunend coachgedrag

110

Inleiding
Het welbevinden van coaches is een belangrijke voorspeller van coachgedrag in termen van een autonomie-ondersteunende 
stijl (Stebbings, Taylor, & Spray, 2015). Er is echter een gebrek aan kennis over factoren die welbevinden van professionele 
coaches in de topsport voorspellen. In deze dagboekstudie is gekeken naar de relatie tussen herstelervaringen (fysiek, 
cognitief en emotioneel loskomen van werk) en het welbevinden (fysieke vermoeidheid en positieve emoties) van coaches 
de volgende ochtend. Tevens zijn relaties met werkbevlogenheid en autonomie-ondersteunend coachgedrag 
(zoals waargenomen door de sporters) onderzocht. Daarnaast is onder de topsporters gekeken naar de relatie tussen (zoals waargenomen door de sporters) onderzocht. Daarnaast is onder de topsporters gekeken naar de relatie tussen 
waargenomen coachgedrag, bevlogenheid en prestatietevredenheid in training. 

Methode
Deze studie hanteerde een binnen-personen design. Eenendertig professionele coaches (gemiddelde leeftijd 38 jaar; SD = 7.3) 
en 96 topsporters (gemiddelde leeftijd 21 jaar; SD = 3.8) vulden twee keer per dag een vragenlijst in gedurende 1 week. 
Leeftijd en slaap dienden als controlevariabelen

Resultaten
Multilevel analyses lieten zien dat voor coaches dagelijks fysiek afstand nemen gerelateerd was aan minder fysieke Multilevel analyses lieten zien dat voor coaches dagelijks fysiek afstand nemen gerelateerd was aan minder fysieke 
vermoeidheid de volgende ochtend (B = -.14). Emotioneel afstand nemen was gerelateerd aan meer positieve emoties de 
volgende ochtend (B = .22). Fysieke vermoeidheid (B = .17) als positieve emoties (B = .16) waren gerelateerd aan 
werkbevlogenheid, wat vervolgens een positieve relatie vertoonde met autonomie-ondersteunend coachgedrag (B = .27). 
Voor sporters werd de relatie tussen waargenomen autonomie-ondersteunend gedrag van de coach en prestatietevredenheid 
volledig gemedieerd door bevlogenheid (B = .39, CI = .27-.50).

Discussie & Conclusie
Deze bevindingen onderstrepen het belang van fysiek en emotioneel herstel, door los te komen van werk, voor het Deze bevindingen onderstrepen het belang van fysiek en emotioneel herstel, door los te komen van werk, voor het 
welbevinden van professionele coaches. Coaches wordt aangeraden om manieren te bedenken waarop zij los kunnen
 komen van hun werk, zoals het ondernemen van sociale of sportieve activiteiten. Dit kan zowel hun eigen ervaringen 
tijdens het werk als die van de topsporter in training bevorderen. 
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Goalkeeper! 
Zelfregulatie in het vmbo tijdens de lessen LO, werkt het nu eigenlijk?
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Inleiding
Leerlingen in het vmbo bewegen en sporten minder dan kinderen op de basisschool en ervaren minder plezier in het 
bewegingsonderwijs (Tiessen-Raaphorst, 2014). In het stimuleren van jongeren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl 
aan te nemen blijkt zelfregulatie (o.a. plannen, monitoren, reflecteren) een rol te kunnen spelen (Dupont, 2008). 
De sportcontext is geschikt voor het aanleren van deze zelf-regulatieve vaardigheden omdat doelen in de sport tastbaar en 
meetbaar zijn. Aangeleerde vaardigheden hebben daarnaast mogelijk weer een transfer naar andere domeinen zoals 
onderwijs en leefstijl. onderwijs en leefstijl. 

Methode
Het Instituut voor Sportstudies, KVLO, GGD en een drietal vmbo-scholen hebben een zelfregulatiemethodiek ontwikkeld 
waarmee leerlingen aan sportdoelen werken in de gymles, en tegelijkertijd aan leefstijldoelen in de mentorlessen: 
Goalkeeper! De lesmethode heeft aandacht voor moderne en traditionele sporten (gymlessen) en eet- en beweeggedrag 
(mentorlessen) waarbij in vier weken gewerkt wordt aan zelf-regulatieve vaardigheden. Leerlingen kiezen een sport of 
leefstijldoel, bepalen hun startniveau d.m.v. niveauvideo’s, kiezen een doel, plannen hun activiteiten aan de hand van 
instructieposters en evalueren of ze de eigen doelen behaald hebben. Leerlingen werken veelal in buddy’s waarbij de docentinstructieposters en evalueren of ze de eigen doelen behaald hebben. Leerlingen werken veelal in buddy’s waarbij de docent
de rol van coach aanneemt. 

Resultaten
Op drie scholen is de interventie uitgevoerd (experimentele groep, n=55; controlegroep, n=34). Goalkeeper docenten geven 
significant meer aanwijzingen gericht op plannen en monitoren, terwijl reguliere docenten vrijwel alleen begeleiden op 
reflectie (audiometing). Goalkeeper leerlingen leren significant beter monitoren en reflecteren, maar de planningsvaardigheid
 neemt nauwelijks toe (zelfregulatievragenlijst). Op het gebied van de leefstijl blijkt het eetgedrag en beweeggedrag bij zowel 
de experimentele als de controlegroep nauwelijks veranderd.de experimentele als de controlegroep nauwelijks veranderd.

Discussie & Conclusie
Leerlingen ervaren het eigenaarschap over het algemeen als zeer plezierig. Hoewel er effecten gevonden worden op de 
zelfregulatieve vaardigheden, lijken deze effecten docentafhankelijk. Opvallend is dat de begeleiding van de zelfregulatieve 
vaardigheden door docenten als lastig ervaren wordt. Scholing op de nieuwe coachrol van de docenten is zeer wenselijk. 
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Schoolzone, 
veilig en fit naar school

113

Inleiding
Het project Schoolzone onderzocht of een veilige omgeving rondom de school kinderen meer aanzet tot beweging. 
Als kinderen jong actief zijn, heeft dit een positieve uitwerking op hun latere gezondheid. De inrichting van de gebouwde 
omgeving speelt een belangrijke rol bij de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen. Gemeenten leggen vaak vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid, schoolzones aan. Het project Schoolzones had tot doel: 1. onderzoek of deze zones kunnen 
bijdragen aan voldoende lichaamsbeweging door kinderen en 2. vertaal de resultaten naar praktische handvatten voor scholen 
en gemeenten. en gemeenten. 

Methode
De onderzoekers bestudeerden het beweeggedrag van leerlingen na aanleg van een schoolzone bij zes scholen en vergeleken 
dat met het beweeggedrag van leerlingen van vier scholen zonder schoolzone. Er zijn metingen gedaan onder 400 leerlingen 
tussen de 9 en 11 jaar oud. De metingen zijn voor, en 3 en 12 maanden na de aanleg van de schoolzone gedaan. Gebruikte 
onderzoeksmiddelen waren vragenlijsten, observaties, interviews en versnellingsmeters en GPS. 

Resultaten
In het onderzoek werd geen effect gevonden van een veilige schoolomgeving (schoolzone) op de lichamelijke activiteit van In het onderzoek werd geen effect gevonden van een veilige schoolomgeving (schoolzone) op de lichamelijke activiteit van 
kinderen. Wel bleek dat kinderen op hun route naar school de drukke wegen met veel autoverkeer vermijden (Dessing, 2016). 
Het onderzoek laat verder zien dat alleen fysieke maatregelen niet voldoende zijn om een schoolzone effectief te laten werken. 
Educatie en positief gerichte gedrag veranderende maatregelen (software) zijn daarbij noodzakelijk. Om te komen tot een 
succesvolle schoolzone is een stappenplan voor gemeenten, scholen en buurtbewoners/ouders ontwikkeld. De te nemen 
stappen zijn beschreven, net als tips en praktijkvoorbeelden uit het onderzoek.

Discussie & ConclusieDiscussie & Conclusie
Het gebrek aan effect van de aangelegde schoolzones kan deels worden verklaard door het hoge percentage kinderen dat al aan 
het begin van de interventie lopend en fietsend naar school ging. Meer dan 80 procent van alle gemeten trips waren actief. 
Uit het onderzoek bleek verder geen significant effect van de aanleg van schoolzones op de hoeveelheid tijd die kinderen actief 
zijn in de schoolomgeving. Gemiddeld waren de kinderen per dag ongeveer 18 minuten lichamelijk actief in en om de school. 
Dat is bijna een derde van de benodigde 60 minuten volgens de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen voor kinderen. 
Kinderen zijn vooral tijdens de schoolpauzes actief op het schoolplein.Dat de schoolzone er in dit onderzoek niet voor zorgt Kinderen zijn vooral tijdens de schoolpauzes actief op het schoolplein.Dat de schoolzone er in dit onderzoek niet voor zorgt 
dat kinderen meer bewegen, betekent niet dat gemeenten in Nederland moeten stoppen met de aanleg van schoolzones. 
De verkeersveiligheid rondom de scholen met een schoolzone was namelijk wel verbeterd. Gemeenten en scholen dienen 
samen te werken aan de implementatie van schoolzones. Het ontwikkelde stappenplan kent een cyclisch proces. De rollen 
van betrokkenen zijn verschillend en afhankelijk van de context. Het gaat bij een succesvolle schoolzone niet alleen om 
fysieke (verkeers)maatregelen (hardware), maar vooral om de gedrag veranderende maatregelen (software). De koppeling fysieke (verkeers)maatregelen (hardware), maar vooral om de gedrag veranderende maatregelen (software). De koppeling 
van beide moet georganiseerd worden (orgware).  
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De ontwikkeling van een leefstijlinterventie 
voor en in co-creatie met mbo-studenten
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Inleiding
Voor mbo studenten is tot op heden een beperkt aantal leefstijlinterventies ontwikkeld. Bovendien zijn bestaande interventies 
weinig effectief in het duurzaam veranderen van leefstijl. Een mogelijke reden is dat interventies voor mbo-ers worden 
ontwikkeld door volwassen zonder hen daarbij te betrekken. Het project ‘Healthy by Design’ maakt gebruik van 
ontwerpgericht onderzoek waarin de gebruiker centraal staat bij het ontwikkelen van een interventie gericht op meer bewegen 
en gezonde voeding. Deze studie beschrijft de opbrengsten van het iteratieve ontwerpproces in co-creatie met mbo-studenten.

MethodeMethode
Contextmapping [1,2] werd gebruikt om inzicht te krijgen in de (on)bewuste drijfveren en motivaties van mbo-ers 
(n=14 studenten, leeftijd 18-26 jaar). Daarnaast hadden vier mbo-studenten de rol van co-researcher gedurende het hele 
ontwerpproces. Zij gingen in gesprek met medestudenten en dachten mee over oplossingen om mbo-studenten een gezondere 
leefstijl te laten ontwikkelen. Om het ontwerpproces te ondersteunen zijn, met behulp van de verworven inzichten uit de 
contextmapping en de co-research, personas [1,2] (gebruikerstyperingen), een ‘customer journey’ [1,2] (weergave van 
gebruikerservaringen tijdens de interventie) en scenarios (specifieke ervaring van een persona binnen de ‘customer journey’) gebruikerservaringen tijdens de interventie) en scenarios (specifieke ervaring van een persona binnen de ‘customer journey’) 
ontwikkeld.

Resultaten
Het iteratieve ontwerpproces resulteerde in vier ontwerprichtingen: (1) het vermarkten van gezondheid als bijproduct van 
activiteiten gericht op persoonlijke drijfveren van mbo-ers, (2) het vergroten van kennis over een gezonde leefstijl via (sociale) 
media (3) het betrekken van ouderejaars studenten bij het bereiken van jongerejaars, (4) Het creëren van een fysieke 
schoolomgeving die inspeelt op een gezonde leefstijl.

Discussie & ConclusieDiscussie & Conclusie
De ontwerprichtingen zijn uitgewerkt in een leefstijlinterventie voor en door mbo-studenten met drie specifieke onderdelen: 
(1) een doorlopende sociale media campagne gericht op de leefwereld van de mbo-ers, (2) een stageprogramma voor en 
door mbo-studenten en (3) enkele aanpassingen aan de fysieke schoolomgeving, zoals het ophangen van posters over leefstijl.
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De impact van the Daily Mile 
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Inleiding
The Daily Mile is een beweeginitiatief dat in Nederland op steeds meer scholen wordt uitgevoerd. Het doel is dat alle kinderen 
van de klas iedere dag tijdens schooltijd 15 minuten buiten (hard)lopen. Om zicht te krijgen op de impact van dit 
beweeginitiatief heeft het Mulier instituut in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht de impact van het beweeginitiatief 
onderzocht aan de hand van het RE-AIM model (Glasgow et al., 1999). Onderzoek is gedaan naar het bereik, de adoptie, 
implementatie, borging en effectiviteit van the Daily Mile

MethodeMethode
Docenten (n=53) en leerlingen (n=187) van scholen waar the Daily Mile wordt uitgevoerd hebben een vragenlijst ingevuld. 
Ter verdieping zijn interviews afgenomen bij 10 docenten van scholen die the Daily Mile frequent uitvoeren en die zijn gestopt 
met the Daily Mile. 

Resultaten
The Daily Mile wordt vooral ingezet op scholen uit het basisonderwijs, in de groepen zes t/m acht. Gemiddeld lopen leerlingen 
drie keer per week the Daily Mile. Op de scholen die deelnamen aan het onderzoek worden met het beweeginitiatief 1757 
kinderen bereikt. Medewerkers van scholen beoordelen the Daily Mile gemiddeld met een 7,5. Docenten zien positieve kinderen bereikt. Medewerkers van scholen beoordelen the Daily Mile gemiddeld met een 7,5. Docenten zien positieve 
effecten bij leerlingen, die in grotere mate worden ervaren bij onrustigere klassen. Resultaten laten zien dat verankering in 
werkwijze en het beleid van de school nog niet vanzelfsprekend zijn. Plezier tijdens the Daily Mile is voor leerlingen belangrijk.
 Leerlingen voelen zich energieker en fitter na het lopen, en zeggen beter op te kunnen letten in de klas. 

Discussie & Conclusie
Met name de oudere leerlingen op de basisschool worden bereikt. Docenten en leerlingen die aan the Daily Mile meedoen 
zijn enthousiast, maar lopen niet dagelijks buiten. Van extra bewegen tijdens schooltijd ervaren leerlingen en docenten zijn enthousiast, maar lopen niet dagelijks buiten. Van extra bewegen tijdens schooltijd ervaren leerlingen en docenten 
positieve effecten. Voor veel scholen is het lastig het beweeginitiatief te verankeren een duurzaam uit te voeren. 
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Sport Apps 
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Uitkomsten eerste veldwerkperiode 
dataverzameling met de Sportklimaatapp

117

Inleiding
Het Mulier Instituut speelt al sinds de start van het project ‘Naar een Veilig Sportklimaat’ een rol in de monitoring van 
verschillende aspecten. Een van de thema’s die lastig te monitoren viel, is het daadwerkelijke sportklimaat op de velden. 
Coaches, spelers en scheidsrechters worden hier wel over ondervraagd, maar dit is nadat de wedstrijd is afgelopen. Hier gaat 
vaak veel informatie verloren en de objectiviteit van de informatie is vaak in het geding. 
Om dit sportklimaat beter te kunnen meten heeft het Mulier Instituut in 2015 een eerste pilot gedraaid met een speciaal 
ontwikkelde ‘Sportklimaatapp’. Het doel van deze app is om ‘een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het ontwikkelde ‘Sportklimaatapp’. Het doel van deze app is om ‘een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het 
brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt (Van Kalmthout et al., 2016)’. 

Methode
Voorjaar 2015 en voorjaar 2016 zijn er twee pilots uitgevoerd met de Sportklimaatapp. In deze pilots is getest of de app een 
betrouwbaar observatiemiddel is om gedrag tijdens wedstrijden vast te leggen.  Op basis van de pilots is besloten om in 2017  
en 2018 veldwerk uit te voeren met de app. Voorjaar 2017 is de eerste ronde met veldwerk gestart. 21 veldwerkers hebben in 
een periode van 6 weken van 11 verschillende sporten (badminton, basketbal, (beach)volleybal, handbal, hockey, korfbal, een periode van 6 weken van 11 verschillende sporten (badminton, basketbal, (beach)volleybal, handbal, hockey, korfbal, 
rugby, tennis, voetbal, zaalvoetbal, waterpolo) in totaal 273 wedstrijden geregistreerd. Deze registraties leveren nieuwe, 
betrouwbare inzichten op over het sportklimaat tijdens de wedstrijden.

Resultaten
Momenteel wordt de data nog geanalyseerd. Deze analyses richten zich op de positieve en negatieve gedragingen binnen 
verschillende sporttakken. Daarnaast kunnen uitsplitsingen gemaakt worden naar thuis- of uitteam, leeftijd en geslacht en 
er kunnen uitspraken worden gedaan over het gedrag van de begeleiding. 
Naast de periode veldwerk in het voorjaar van 2017 vindt er ook veldwerk plaats in het najaar van 2017 en zijn er Naast de periode veldwerk in het voorjaar van 2017 vindt er ook veldwerk plaats in het najaar van 2017 en zijn er 
twee periodes in 2018 ingepland. Door dit veldwerk komt er veel betrouwbare data beschikbaar om het sportklimaat 
op de Nederlandse sportvelden te analyseren.
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What’s appening? 
Over gebruik en motivatie van sportapps.
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Inleiding
Het aantal sportapps en het aantal bijbehorende functionaliteiten is de laatste jaren fors gegroeid 
(o.a. Vos et al., 2016; European Commission, 2016). Volgens Gartner (2016) bedraagt de omvang van de markt voor wearables, 
waar ook apps toe gerekend worden, jaarlijks 29 miljard US$. Prognoses wijzen erop dat de wereldwijde markt het komende 
decennium zal vervijfvoudigen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats het bepalen van het aandeel 
Nederlanders dat van sportapps gebruik maakt. Daarnaast het achterhalen van de motivatie van personen om apps te 
gebruiken dan wel om die links te laten liggen. gebruiken dan wel om die links te laten liggen. 

Methode
In oktober en november 2016 zijn data verzameld middels een online vragenlijst die is uitgezet onder Nederlanders van 
15-80 jaar. De netto steekproefomvang bedraagt 1.530.

Resultaten
18 procent van de Nederlanders zijn gebruikers van een sportapp (ruim 2,4 miljoen personen). Onder hen zijn mannen, 
jongeren en hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Het gebruik van apps correleert positief met de sportfrequentie. 
Runkeeper is de meest gebruikte app. De meest genoemde redenen om een app te gebruiken zijn het verkrijgen van inzicht in Runkeeper is de meest gebruikte app. De meest genoemde redenen om een app te gebruiken zijn het verkrijgen van inzicht in 
de eigen presentaties (81%) en omdat het motiveert om (vaker) te sporten (28%). Redenen om geen app (meer) te gebruiken 
zijn het feit dat het niet aansluit bij de sportbeleving (22%) en omdat het vervelend is (21%).

Discussie en conclusie
Sportapps vormen in Nederland een miljoenenmarkt. Enerzijds lijken er remmende factoren voor expansie, zoals mogelijk 
een gewenste digital detox tijdens het sporten in een samenleving die ‘altijd online is’. Anderzijds gloren er kansen aangezien 
er niet-gebruikers zijn die voornemens zijn om een app tijdens het sporten te gebruiken. De resultaten bieden handvatten er niet-gebruikers zijn die voornemens zijn om een app tijdens het sporten te gebruiken. De resultaten bieden handvatten 
voor het vermarkten en verdere doorontwikkeling van sportapps.
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Wat vinden sportprofessionals belangrijke kenmerken 
van sport-apps? Een Delphi-panel onderzoek onder experts
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Inleiding
Sportapplicaties (apps) kunnen toegevoegde waarde hebben in de begeleiding van breedtesporters, zoals hardlopers, fietsers 
en wandelaars1,2. Het doel van dit onderzoek was bepalen wat sportprofessionals de belangrijkste kenmerken vinden van 
sportapps. Dit geeft input voor de ontwikkeling van een keuzehulp voor sportapps, passend bij behoeften en verwachtingen 
van professionals en hun cliënten. 

Methode
Middels een Delphi-onderzoek3 werd gezocht naar consensus over de belangrijkste criteria voor sportapps. De volgende Middels een Delphi-onderzoek3 werd gezocht naar consensus over de belangrijkste criteria voor sportapps. De volgende 
thema’s werden hierbij onderzocht: sport- en beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community 
building en monitoring. Dit werd gedaan voor twee groepen experts: (personal) trainers en coaches (n=7) en 
leefstijlprofessionals en fysiotherapeuten (n=7) met sterke affiniteit met sportapps. De Delphi-methode bestond uit twee 
rondes: (1) een online vragenlijst (maart 2017) en (2) een terugkoppeling van de eerste ronde met een nieuwe vragenlijst 
(mei 2017). Door een grote verscheidenheid aan antwoorden en perspectieven, bleek consensus lastig te vinden. Daarom is het (mei 2017). Door een grote verscheidenheid aan antwoorden en perspectieven, bleek consensus lastig te vinden. Daarom is het 
Delphi-onderzoek vroegtijdig beëindigd. De verzamelde data zijn aangevuld met korte telefonische interviews, die verbatim 
zijn uitgeschreven en gecodeerd. 

Resultaten
De vragenlijst uit de eerste ronde is door alle professionals ingevuld. Daarnaast zijn zeven professionals geïnterviewd 
(vier fysiotherapeuten en drie trainers). 
Uit de vragenlijsten bleek dat de (personal) trainers en coaches monitoring en community building de belangrijkste doelen 
vinden om apps voor in te zetten. Voor de fysiotherapeuten en leefstijlprofessionals waren dit trainingsbegeleiding, vinden om apps voor in te zetten. Voor de fysiotherapeuten en leefstijlprofessionals waren dit trainingsbegeleiding, 
gezondheidsbevordering en monitoring. 
De voorlopige interview resultaten lieten zien dat een combinatie van individuele doelen stellen en monitoring als 
belangrijk werd ervaren. Andere belangrijke kenmerken waren o.a. een coachfunctie, een schema uitzetten, mentale steun 
en een contactfunctie. Ook gebruiksvriendelijkheid werd aangekaart als belangrijke functie. 
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1. Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland 
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Inhoud
In 2016 is er een uniek onderzoeksprogramma gestart vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met een 
Mulier instituut, Kenniscentrum Sport, NPZ-NRZ, Hanzehogeschool Groningen en Calo Zwolle. Dit onderzoeksprogramma 
heeft tot doel om met het zwemonderwijs een evidence based aanpak te bewerkstellingen. Dit is gestart met een eerste impuls 
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2015 en eindigt in het voorjaar van 2018. Meer informatie 
www.NLzwemveilig.nl
Het symposium zal u inzicht geven in de resultaten van het project tot nu toe. Het project kent een aantal programmalijnen. Het symposium zal u inzicht geven in de resultaten van het project tot nu toe. Het project kent een aantal programmalijnen. 
- Onderbouwing van de kennispraktijk      
- Monitoring  
- Verspreiding en voorlichting

Tijdens het symposium zullen er een aantal onderzoeken behandeld waarvan de resultaten reeds bekend zijn. In de eerste en 
tweede programmalijn zal de focus liggen op schoolzwemmen, het Mulierinstituut heeft een aantal monitoren uitgezet 
omtrent dit onderwerp. Interessant hierbij is te zien welke verschillende er zijn in de verschillende regio’s omtrent de uitvoer 
van schoolzwemmen, de waarde die basisscholen hechting aan schoolzwemmen en de verschillende verschijningsvormen van van schoolzwemmen, de waarde die basisscholen hechting aan schoolzwemmen en de verschillende verschijningsvormen van 
schoolzwemmen. Hanzehogeschool Groningen zal verder ingaan op schoolzwemmen in de regio Groningen het programma 
Be-Swim. Naast de particuliere zwemaanbieders is er een groeiend aantal organisaties die zwemmen aanbieden voor speciale 
doelgroepen. Vanuit de Calo Zwolle zijn er een tweetal interessante studies gedaan binnen deze doelgroepen. Een casestudie 
naar de waarde van het zwemdiploma voor kinderen met een fysieke beperking en een basisbehoefte aan warm water. Deze 
kinderen zijn veelal drie tot vierjaar bezig met het behalen van hun zwemdiploma, een interessante casestudie. Kinderen met kinderen zijn veelal drie tot vierjaar bezig met het behalen van hun zwemdiploma, een interessante casestudie. Kinderen met 
autisme en een speciaal ontwikkeld ouder-kind zwemlesprogramma een programma en vooronderzoek wat voor alle 
verschijningsvormen van zwemles van waarde is. En tot slot een blik op het gehele onderzoeksproject, welke resultaten tot nu 
toe behaald, welke nog komen en wat een eventueel vervolg.

Symposiumleider - Mandy van der Weijden- van Rooden 
Mandy van der Weijden- van Rooden oprichterster en manager van het ZwemanalyseLAB een onderzoeks- en 
innovatiecentrum verbonden aan de Calo Windesheim

Overige symposiumdeelnemersOverige symposiumdeelnemers
Jarno Hilhorst en Titeke Postma, NPZ-NRZ 
Corry Floor, Mulier Instituut 
Janco Nolles en Acke Lemstra, Hanzehogeschool Groningen 
Martijn Grolleman, Patty van ’t Hooft, Hogeschool Windeshiem 
Patrick Rijnbeek, Kenniscentrum Sport 

Organisaties
Het LAB participeert in diverse lokale en landelijke onderzoeksprojecten en is tevens actief met diverse ondernemers omtrentHet LAB participeert in diverse lokale en landelijke onderzoeksprojecten en is tevens actief met diverse ondernemers omtrent
 innovatieprojecten. Het zwemanalyseLAB participeert met diverse onderzoeken in NL zwemveilig.

Format 
14:45- 15:30 Korte presentaties
15:30- 15:45 Discussietafel of posterpresentaties en onderzoeksopstellingen rond zwembad 

 



2. Competentieontwikkeling van topsporters; 
een holistisch perspectief 
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Inhoud
Tijdens hun topsport carrière ontwikkelen sporters zich niet alleen op sportief vlak, ze maken ook een ontwikkeling door op 
psychologisch, psychosociaal, educatief en financieel niveau (Wylleman, Rosier & De Knop, 2016). De overgang van 
verschillende fases in ontwikkeling loopt niet altijd gelijk voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Dit brengt 
uitdagingen met zich mee voor de jonge talentvolle sporter. Van sommige van deze transities weet je wanneer ze ongeveer 
komen, zoals de transitie van junior naar senior competitie. Van andere uitdagingen weet je dit niet, zoals het ervaren van een 
blessure. Om met al deze uitdagingen en transities effectief om te kunnen gaan en zich zo succesvol mogelijk te ontwikkelen blessure. Om met al deze uitdagingen en transities effectief om te kunnen gaan en zich zo succesvol mogelijk te ontwikkelen 
en optimaal te presteren, dienen sporters te beschikken over verschillende competenties. In dit symposium wordt vanuit een 
holistisch perspectief gekeken naar wetenschappelijk onderzoek dat is verricht naar de competentieontwikkeling van 
talentvolle atleten en topsporters en hoe begeleiders deze competenties kunnen stimuleren en helpen ontwikkelen.

Symposiumleider - Prof. dr. Paul Wylleman
Prof. dr. Paul Wylleman is hoogleraar sportpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij verricht onderzoek naar de 
ontwikkeling van de topsportcarrière, duale carrière van topsporters, mentale begeleiding van talentvolle en topatleten en ontwikkeling van de topsportcarrière, duale carrière van topsporters, mentale begeleiding van talentvolle en topatleten en 
de kwaliteit van sportpsychologische begeleiding. Daarnaast is Wylleman als prestatiemanager Prestatiegedrag bij NOC*NSF 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en maximaliseren van het prestatiegedrag van atleten en teams.

Overige symposiumdeelnemers
dra. Suzan Blijlevens, Vrije Universiteit Brussel en Rijksuniversiteit Groningen
drs. Simon Defruyt, Vrije Universiteit Brussel
drs. Jolan Kegelaers ,Vrije Universiteit Brussel

Format Format 
1. Talentvolle atleten en topsporters voorbereiden op ‘the rocky road’ – dra. Suzan Blijlevens
Tijdens hun topsport carrière worden sporters met allerlei uitdagende situaties geconfronteerd in de training en tijdens 
wedstrijden, maar ook in hun psychosociale ontwikkeling en de combinatie met school/werk. Sommige van deze uitdagingen 
zijn kenmerkend voor een bepaalde fase van hun ontwikkeling, andere uitdagingen komen gedurende de gehele topsport 
carrière voor. Om zich optimaal te ontwikkelen en maximaalte kunnen presteren, dienen sporters te beschikken over 
verschillende competenties van prestatiegedrag. In deze presentatie zal worden gekeken welke uitdagingen centraal staan 
inde ontwikkeling van topturnsters en over welke competenties zij dienen te beschikken om zich optimaal te ontwikkelen inde ontwikkeling van topturnsters en over welke competenties zij dienen te beschikken om zich optimaal te ontwikkelen 
en maximaal te kunnen presteren.

2. Het versterken van competenties van topsportstudenten: de rol van duale carrière begeleiders – drs. Simon Defruyt
Topsportstudenten dienen niet enkel met transities en uitdagingen op sportief enacademisch vlak om te gaan, maar moeten
 tegelijkertijd ook omgaan met de vereisten en belangen op psychologisch, psychosociaal en financieel vlak. De hoeveelheid 
aan uitdagingen in meerdere ontwikkelingsdomeinen vereisen bepaalde specifieke competenties zoals duale 
carrièremanagement, carrièreplanning, emotioneel bewustzijn, sociale intelligentie en aanpassingsvermogen carrièremanagement, carrièreplanning, emotioneel bewustzijn, sociale intelligentie en aanpassingsvermogen 
(De Brandt et al. 2017). In deze presentatie worden methodes en instrumenten gepresenteerd die duale carrière begeleiders 
kunnen toepassen om topsportstudenten te ondersteunen in hun competentieontwikkeling binnen specifieke uitdagende 
situaties.
3. Het creëren van een trainingscontext om resilience te ontwikkelen bij talentvolle sporters en topsporters 
- drs. Jolan Kegelaers
Resilience (ook wel veerkracht of weerbaarheid genoemd) heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in de sportpsychologie.
 Het is echter nog niet duidelijk hoe deze competentie ontwikkeld kan worden tijdens dagelijkse trainingen. In deze  Het is echter nog niet duidelijk hoe deze competentie ontwikkeld kan worden tijdens dagelijkse trainingen. In deze 
presentatie zal worden gekeken naar recente ontwikkelingen op het vlak van individuele- en team resilience en de rol van 
deliberate practice en planned disruptions om reslience in de trainingscontext te stimuleren bij talentvolle atleten en 
topsporters.

 



3. 5 jaar VSK: 
“Een veilig sportklimaat begint bij de ander?” 
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Inhoud
Het beleidsprogramma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) loopt bijna zes jaar en gaat in 2018 het laatste jaar in. 
In deze periode is door NOC*NSF in opdracht van VWS gewerkt aan een collectief bewustzijn dat een sociaal veilige sport niet 
vanzelfsprekend is en dat iedere betrokkene daarin een rol heeft. Hiervoor zijn tal van maatregelen genomen en producten 
ontwikkeld. In dit symposium blikken we in deel 1 terug op de ontwikkelingen op en rond de sportvelden als gevolg van 
zes jaar VSK-beleid. In deel 2 van het symposium vragen we de aanwezigen aan de hand van prikkelende stellingen mee te 
denken over (haalbare) prioriteiten van VSK-beleid in de toekomst.denken over (haalbare) prioriteiten van VSK-beleid in de toekomst.

Symposiumleider - David Romijn
David is sinds 2013 auteur van de jaarlijkse VSK Monitor en coördinator van alle gelieerde onderzoeken naar VSK op 
het Mulier Instituut.

Overige symposiumdeelnemers
Johan Steenbergen (Kennispraktijk)
Inge Claringbould (Universiteit Utrecht)

OrganisatiesOrganisaties
Mulier Instituut, Kennispraktijk en Universiteit Utrecht

Format 
Naast een presentatie van David Romijn over de inspanningen en resultaten van het VSK-programma in de voorgaande jaren 
zal Johan Steenbergen (Kennispraktijk) een toegankelijke introductie verzorgen over de theoretische achtergronden en 
modellen van gedragsverandering – toepasbaar voor de sport. Inge Claringbould (Universiteit Utrecht) en Johan Steenbergen 
gaan vervolgens met de zaal in discussie aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

-- Presentaties (2 x 15 minuten en 10 minuten vragen)
- Discussie (30 minuten)
- Samenvatting (10 minuten)

 



4. Praktijkgericht onderzoek naar “Motorisch leren”
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Inhoud
Onderzoek naar het (beter) leren van motorische vaardigheden is populair. Veel onderzoek vindt plaats in de praktijk van 
het bewegingsonderwijs en de sport, waardoor de relevante kennis voor specifieke vraagstukken ontwikkeld wordt. 
Een ‘opdracht’ voor praktijkgericht onderzoek is om met onderzoeksresultaten bij te dragen aan het beantwoorden van 
praktijkvragen. Dit symposium omvat een aantal voorbeelden van onderzoek dat bij verschillende ALO’s gedaan wordt. 
In alle bijdragen zal speciale aandacht zijn voor de vertaling van resultaten naar de context van de gymzaal en het sportveld.

Symposiumleider - Joop DuivenvoordenSymposiumleider - Joop Duivenvoorden
Joop Duivenvoorden is bewegingswetenschapper, Calo-docent en onderzoeker bij het lectoraat Bewegen, School en Sport 
(Hogeschool Windesheim). Zijn huidige promotiestudie en eerdere projecten richten zich op het stimuleren van 
zelfregulerend leren en de gevolgen ervan voor leerlingen.

Overige symposiumdeelnemers
Wouter de Groot en Anne Benjaminse (Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen)
Joris Hoeboer (lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’, Haagse Hogeschool)

Format Format 
Titel: Impliciet leren in het bewegingsonderwijs en in de sport.
Spreker: Wouter de Groot en Anne Benjaminse (Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen)
 
Motorisch leren betreft het proces van oefenen en de mogelijkheid van individuen om een vaardigheid onder de knie te krijgen.
 Het resultaat bestaat uit een relatieve permanente verandering van de capaciteit van de persoon om een vaardigheid uit te 
voeren. Dit is echter niet voor ieder kind vanzelfsprekend of even gemakkelijk. Het toepassen van principes uit “impliciet” 
motorisch leren zou een goed alternatief kunnen zijn voor het “traditionele leren”. Maar hoe werkt dit precies in de praktijk motorisch leren zou een goed alternatief kunnen zijn voor het “traditionele leren”. Maar hoe werkt dit precies in de praktijk 
tijdens een les bewegingsonderwijs? En hoe kan dit toegepast worden in de sport? Tijdens een korte presentatie zullen 
impliciete leerprincipes worden besproken zoals bijvoorbeeld: foutloos leren, differentieel leren, aandachtsfocus, analogie 
leren en visuele feedback en hoe we hier binnen de Hanzehogeschool in de praktijk onderzoek naar doen. Daarnaast komen 
motivationele aspecten aanbod als het organiseren van zelf-controle, positieve verwachtingen en autonomie in een 
oefensituatie.

Titel: Bewegen kun je leren?
Spreker: Joris Hoeboer (lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’, Haagse Hogeschool)Spreker: Joris Hoeboer (lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’, Haagse Hogeschool)

Kinderen bewegen tegenwoordig minder en ook steeds minder goed. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs verkeren in de 
positie om deze situatie te verbeteren, maar het ontbreekt ze aan een passend meetinstrument, tijd en kennis. Ze hebben 
handvatten nodig. De belangrijkste vraag is dus ‘Welke handvatten kunnen we vakleerkrachten in het basisonderwijs geven, 
zodat ze objectief inzicht krijgen in de motorische vaardigheid en efficiënter kunnen zijn in hun taak om kinderen beter te 
leren bewegen? 

Titel: Leren zelfreguleren
Spreker: Joop Duivenvoorden (Lectoraat ‘Bewegen, School en Sport, Hogeschool Windesheim)Spreker: Joop Duivenvoorden (Lectoraat ‘Bewegen, School en Sport, Hogeschool Windesheim)

Kinderen die zelfstandig het oefenen van bewegingsvaardigheden plannen, monitoren en evalueren, leren effectiever. 
Ook zijn zij langer gemotiveerd om te blijven bewegen. Zelfregulerend leren is echter een vaardigheid die leerlingen niet 
als vanzelf beheersen, het moet geleerd worden. Het bewegingsonderwijs leent zich uitstekend voor het stimuleren en 
oefen van vaardigheden die bijdragen aan zelfregulerend leren. In deze presentatie bespreek ik het werk dat bijgedragen 
heeft aan de huidige kennis over zelfregulerend leren van beweegvaardigheden en de bijdrage die ik met mijn onlangs gestarte 
studie wil leveren.studie wil leveren.

 



5. Het besturen van sportorganisaties: 
nu en in de toekomst
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Inhoud
Veranderingen in de sport en in de samenleving zorgen voor nieuwe vragen over het besturen van sportorganisaties, nu en in 
de toekomst. Vragen als: hoe dient het bestuur om te gaan met nieuwe (soms conflicterende) wensen en eisen van leden, 
sponsors, subsidiegevers en de samenleving? Met welke organisaties kan een bestuur het best samenwerken en hoe dan? 
Hoe kan besturen ingepast worden in de drukke levensstijl van jongere bestuurders? En: Wat is een ideale bestuurs- en 
organisatievorm? Recent verschenen drie proefschriften (Van der Roest, 2015; Waardenburg, 2016; Van Eekeren, 2016) 
die antwoorden aanreiken op deze vragen en ook weer nieuwe vragen oproepen. In dit symposium gaan de schrijvers van die antwoorden aanreiken op deze vragen en ook weer nieuwe vragen oproepen. In dit symposium gaan de schrijvers van 
de proefschriften in debat met mede-onderzoekers en overige experts over hun antwoorden en hun vragen, met als doel 
handvatten aan te reiken aan sportbestuurders en beleidsmakers en nieuwe onderzoeksvragen te formuleren.  

Symposiumleider - Frank van Eekeren
Dr. Frank van Eekeren. Senior adviseur en onderzoeker bij het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de 
Universiteit Utrecht (UU), tevens coördinator van het UU focusgebied Sport & Society en het Vitality onderzoeks- en 
onderwijsprogramma van UU, UMCU en TU Eindhoven. Hij promoveerde op het proefschrift ‘De Waardenvolle Club’, onderwijsprogramma van UU, UMCU en TU Eindhoven. Hij promoveerde op het proefschrift ‘De Waardenvolle Club’, 
waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert.

Overige symposiumdeelnemers
Dr. Jan-Willem van der Roest (Mulier Instituut)
Dr. Maikel Waardenburg (Universiteit Utrecht)

Organisaties
Universiteit Utrecht 
Mulier InstituutMulier Instituut

Format 
Deel 1: De Waardenvolle Club: Hoe kunnen clubs zowel sportief, zakelijk, cultureel als maatschappelijk presteren?  
- Prikkelende presentatie uitmondend in concrete discussiepunten (door Frank van Eekeren, 10 minuten)
- Debat met de zaal (geleid door Jan-Willem van der Roest, 15 minuten)

Deel 2: Dubbelspel: Met wie kunnen en moeten sportorganisaties samenwerken en hoe kunnen zij dit doen?
- Prikkelende presentatie uitmondend in concrete discussiepunten (door Maikel Waardenburg, 10 minuten)
-- Debat met zaal (geleid door Frank van Eekeren, 15 minuten)

Deel 3:  Van deelname naar consumptie: Wat is een passende organisatie- en bestuursvorm?
- Prikkelende presentatie uitmondend in concrete discussiepunten (door Jan-Willem van der Roest, 10 minuten)
- Debat met de zaal (geleid door Maikel Waardenburg, 15 minuten)

Samenvatting (Frank van Eekeren, 5 minuten)

 



6. Pedagogische verbeeldingskracht in 
de Utrechtse leerlijn Sportief Vermogen 
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Inhoud
In Utrecht zijn sinds 2016 de gemeente, het onderwijs en de jeugdsport in de wijken Overvecht, Zuilen en Hoograven een 
samenwerkingsproject gestart onder de naam “leerlijn Sportief Vermogen”. Doelstelling is om op wijkniveau meer invulling 
te geven aan de sportieve ontwikkeling van kinderen tot competente burgers. Pedagogische verbeeldingskracht en verbinding 
staat daarin centraal. 

In dit symposium zullen de resultaten uit de eerste fase van dit onderzoek besproken worden met behulp van de volgende vragen:
1.1. Hoe draagt de leerlijn bij aan vergroting van het sportief vermogen van kinderen (individueel niveau)?
2. Hoe draagt de leerlijn bij aan vergroting van daadkracht in de wijk (collectief niveau)?
3. Hoe kan gewerkt worden aan vergroting van de impact van de leerlijn (gemeentelijk niveau)?

U wordt uitgedaagd om ook uw eigen pedagogische verbeeldingskracht in te zetten!

Symposiumleider - Corina van Doodewaard
Corina van Doodewaard (PhD researcher) is als hogeschoolhoofddocent verbonden aan Calo Windesheim. Zij richt zich in 
haar onderzoek en onderwijs voornamelijk op sociaalpedagogische vraagstukken in bewegingsonderwijs en jeugdsport. 
Zij is opleidingscoördinator van de masteropleiding Physical Education and Sport Pedagogy.Zij is opleidingscoördinator van de masteropleiding Physical Education and Sport Pedagogy.

Overige symposiumdeelnemers
Dr. Niek Pot: onderzoeker en opleidingsdocent Calo Windesheim
Dhr. Harmen van der Woude: Locatieleider Brede school Overvecht (Openbaar onderwijs Utrecht)

Organisaties
- Hogeschool Windesheim
- Openbaar onderwijs Utrecht

Format Format 
Er worden drie korte presentaties gegeven.
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