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II. Inleiding 

Op 7 november 2013 werd in Eindhoven de vierde Dag van het Sportonderzoek (DSO) georganiseerd, 
een landelijk congres vóór en dóór sportonderzoekers. Net als bij de voorgaande edities bood deze 
dag een unieke gelegenheid voor sportonderzoekers (universitair, hogeschool, commercieel, 
gevorderd én beginnend) om werk aan elkaar te presenteren en daarover met elkaar in debat te 
gaan. Voor de sportbeleidsmakers was het bovendien een mooie gelegenheid om zich op de hoogte 
te stellen van de stand van zaken en meest recente inzichten uit het sportonderzoek.  

Over cijfers en innovaties 

DSO2013 kan terugblikken op een geslaagde editie met ongeveer 325 deelnemers, een kleine 100 
presentaties, 32 parallelsessies, 27 verschillende sessieleiders en 2 keynote sprekers. Een 35-tal 
enthousiaste studenten stonden in voor een vlot verloop van de dag. 

Innovatie staat hoog op de agenda in de regio Eindhoven, dus ook DSO2013 ontkwam hier niet aan. 
Zo werd gebruik gemaakt van een DSO2013-app. De DSO2013 Twoppy App voorzag de deelnemers 
van een uitgebreid overzicht van alle sprekers, presentaties, tijden en locaties. Bovendien was het 
mogelijk om voorhand een voorkeur aan te geven voor bepaalde presentaties en achteraf een 
beoordeling te geven. 

De Dag van het Sportonderzoek werd ook voor het eerst vooraf gegaan door de Nacht van het 
Sportonderzoek. Tijdens dit netwerkevent werd in een gezellige en ontspannen setting, voorzien van 
goed eten en drinken, informele netwerking en discussie tussen een 70-tal onderzoekers, 
beleidsmakers, werkveld en bedrijfsleven gestimuleerd. De avond werd gestart met een inspirerende 
en prikkelende opener door Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing en Chief 
Dialogues Officer bij ABN AMRO. Begrippen zoals creativiteit, innovatie, valorisatie en 
ondernemerschap passeerden de revue en werden vanuit een verrassende invalshoek benaderd. Het 
slaan van bruggen tussen onderzoek, beleid en werkveld vormde de rode draad in zijn lezing. 

De Nacht van het Sportonderzoek, op de avond van 6 november 2013, vormde de brug tussen de 
lectorale rede van dr. Steven Vos (lector Move to Be, Fontys Sporthogeschool) en de Dag van het 
Sportonderzoek op 7 november 2013.  

Centraal thema 

Het centrale thema van DSO2013 was ‘Een leven lang sportief en gezond’. Sport en bewegen zijn in 
de afgelopen decennia opgeschoven van een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van 
de samenleving: sport en bewegen zijn alledaags geworden. Deze ontwikkelingen staan niet los van 
tal van demografische verschuivingen (zoals vergrijzing, ontgroening en verkleuring) en 
maatschappelijke veranderingen (zoals individualisering, commercialisering, andere 
tijdsbestedingspatronen, medicalisering) en werken door op het sport- en beweegdomein. 

Sport en bewegen worden in sterke mate geassocieerd met waarden zoals prestatie, plezier en 
ontspanning. Denk bijvoorbeeld maar aan het groeiend aantal top- en/of breedtesportevenementen. 
Maar ook komt de focus steeds meer te liggen op gezondheid en fysieke fitheid, gekoppeld aan de 
tendens om gezondheid en ziekte steeds centraler te plaatsen in het menselijke leven. Het geloof in 
het belang van gezondheid, in combinatie met de overtuiging dat sporten en bewegen een gunstig 
effect hebben op de gezondheid, zet immers mensen gedurende hun levensloop aan tot sporten en 
bewegen. 

Inspireren, ontmoeten en verbinden 

Het plenaire programma van DSO2013 werd in goede banen geleid door Ronald Klomp (adjunct-
directeur Fontys Sporthogeschool). Na een woord van welkom door Matty van Est (directeur Fontys 
Sporthogeschool) was het de beurt aan de eerste Keynote spreker. 
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Professor Jeroen Scheerder (Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & 
Revalidatiewetenschappen, KU Leuven) ging in zijn keynote ‘Sport light ... te licht bevonden? 
Andersgeorganiseerde sport gewikt en gewogen' dieper in op diverse ontwikkelingen in de 
breedtesport en de uitdagingen die dit stelt voor onder meer het sportverenigingsleven. 

Tijdens de tweede keynote, in de namiddag, stond gezondheidsbevordering en het stimuleren van 
beweeggedrag centraal. Professor Stef Kremers (Vakgroep Gezondheidsbevordering, Universiteit 
Maastricht) besteedde in zijn keynote ‘Oud gedaan is jong geleerd’ aandacht aan de rol van 
omgeving, gewoontes en automatische processen in de totstandkoming en instandhouding van 
beweeggedrag en zitgedrag.  

Verspreid over de dag werden in 32 verschillende parallelsessies een kleine 100 presentaties 
gehouden over een grote diversiteit aan thema’s, onder meer op het gebied van sportbeleid, 
sportevenementen en de economische aspecten van sport en bewegen. Daarnaast kwam ook de 
sociale context van sport ruimschoots aan bod met thema’s als veilig sportklimaat en sociale cohesie. 
Natuurlijk was er ook een ruim aanbod met betrekking op het meten en stimuleren van sport- en 
beweegdeelname en specifieke doelgroepen (senioren, kinderen in de schoolomgeving en aangepast 
sporten). Tot slot waren er presentaties over onder meer training/coaching, talentontwikkeling, 
bewegen en cognitie, gezondheidsbevordering en sport en technologie.  

Dit abstractboek geeft een overzicht van alle abstracts van de keynote sprekers en de verschillende 
presentaties tijdens de parallelle sessies. 

Naar traditie werd tijdens de Dag van het Sportonderzoek ook de nodige ruimte voorzien voor de 
uitreiking van de NKS Boymansprijs 2013. De Boymansprijs 2013 werd uitgereikt aan Jo Lucassen 
voor zijn dissertatie met als titel ‘Excellente trainer/coaches voor excellente sport’. De 
aanmoedigingsprijs voor de beste scriptie ging naar Ellen Ricke voor haar masterthesis 
‘Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen: project FitSaam’. 

DSO2013 werd afgesloten door een informele borrel met een korte beschouwing door Koen 
Breedveld (directeur Mulier Instituut). Onder het genot van een drankje werden alvast de eerste 
ideeën geopperd voor de editie 2014. 

Een welgemeend woord van dank 

De organisatie van DSO2013 was in handen van Fontys Sporthogeschool, in samenwerking met het 
Mulier Instituut, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en de Gemeente Eindhoven. We 
willen deze partners danken voor hun medewerking en enthousiasme bij het realiseren van 
DSO2013. Onze dank gaat vooral ook uit naar alle sprekers en deelnemers aan DSO2013, zonder 
wiens inbreng er geen DSO2013 mogelijk zou zijn. Dank ook aan het bestuur van het NKS 
Boymansfonds. 

Tot slot willen we graag ook een bijzondere dank betuigen aan: 

 Alle beoordelaars van de abstracts en/of sessieleiders: Agnes Elling-Machartzki, Caroline van 
Lindert, Frank Jacobs, Niek Pot, Hugo van der Poel, Jose van Boxmeer, Jo Lucassen, Jacomine 
Ravensbergen, Jeroen Scheerder, Koen Breedveld, Marije Elferink-Gemser, Nicolette van 
Veldhoven, Paul Hover, Remco Hoekman, Rene Wijlens, Stef Kremers, Stijn Verhagen, Annet 
Tiessen-Raaphorst, Thijs Kemmeren, Ger Savelsbergh, Gertjan van Dokkum, Lars Borghouts, 
Steven Vos, Joost Oomen, Menno Slingerland, Liesbeth Jans, Sofie Moresi, Ronald Klomp en 
Matty van Est. 

 De leden van de projectgroep die instonden voor de organisatie van DSO2013: Koen 
Breedveld, Justus Beth, Robert Gelinck, Karin Vrielink, Jeroen Hoyng, Liesbeth Jans, Pieter 
Cornelissen, Mario Paiano, Bart Neutkens, Joost Oomen, Tineke van Vliet, Ronald Klomp, 
Steven Vos, Lotte Horstman en Wietske Kuipers. 
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 Alle studenten van Fontys Sporthogeschool die onder aansturing van Lotte Horstman en 
Wietske Kuipers zorgden voor een vlot verloop van de dag. 

We kijken alvast uit naar de Dag van het Sportonderzoek 2014 en hopen u daar opnieuw te 
ontmoeten! 
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Keynote 1 
Sport light … te licht bevonden? Andersgeorganiseerde sport gewikt 
en gewogen 

Prof. dr. Jeroen Scheerder 

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid  

Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen  

KU Leuven  

jeroen.scheerder@faber.kuleuven.be 

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportmanagement 
aan de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen van de 
KU Leuven. Hij is het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & 
Bewegingsbeleid. Hij doceert beleid en management inzake sport 
en fysieke activiteit en verricht hij sociaalwetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot participatie en consumptie van 
vrijetijdssport enerzijds en het (marketing)beleid van private en 
publieke sportactoren anderzijds. 

 

 

Lightproducten zouden minder dik maken. Al geruime tijd speelt de voedingsindustrie in haar 
marketingcommunicatie handig in op deze perceptie. Ook de sportsector maakt steeds meer gebruik 
van zogenaamde ‘lichte’ producten en diensten. Niet zozeer een lager calorieverbruik, maar wel een 
lichtere beleving, een lossere organisatie, een makkelijk betreedbare infrastructuur, kortom een 
meer flexibel aanbod staat hier centraal. Om tegemoet te komen aan de wensen en noden van 
(potentiële) sportbeoefenaars worden eigentijdse, vlot consumeerbare sport en beweging 
aangeboden.  

Laagdrempelige beweeginitiatieven als de Start to Run of de Run to The Start, sfeervolle 
massasportevenementen zoals de Antwerp 10 Miles of de Eindhoven Marathon, alsook talloze, 
eerder kleinschalige jog- en fietsgroepjes zijn bij uitstek voorbeelden van lichte 
sportorganisatievormen. Het lightconcept blijkt echter niet alleen een succesformule te zijn in de 
loop- en fietssport, ook andere sport- en beweegsettings integreren dit recept in hun aanbod. 
Denken we hierbij maar aan fitnesscentra, tennis- en squashbanen, skihallen, bowling centers, 
karting circuits, indoor klimmuren, skatebowls, zwemparken, voetbalhangars, basketbalpleintjes, etc. 
waar sportievelingen zonder (zwaar) verenigingslidmaatschap voor heel wat (collectief) sport- en 
beweegplezier terecht kunnen.  

Parallel aan de trend tot verlichting van het sport- en beweegaanbod blijken dus eveneens heel 
diverse spelers op deze markt actief te zijn. Naast een flexibilisering krijgen we bijgevolg ook een 
versnippering van het sport- en beweeglandschap. Het afkalven van zware structuren geeft met 
andere woorden aanleiding tot het ontstaan van een ‘polypolie’: waar sportverenigingen 
decennialang de wereld van de sport beheersten, blijken nu eveneens commerciële aanbieders, 
(lokale) overheden en niet-sportgebonden organisaties uit het middenveld zich te profileren en te 
positioneren op de sport- en beweegmarkt.  

Brengen de hier beschreven verlichting en versnippering het sportverenigingsleven in het gedrang? 
Of kan de verenigingsgeorganiseerde sport ook voordeel halen uit deze ontwikkelingen? Het 
incorporeren van lichtere formules, bijvoorbeeld op het vlak van lidmaatschap en engagement, kan 
een eerste aanknopingspunt vormen. Ook andere tijds- en/of budgetvriendelijke tools kunnen 
ontwikkeld worden zodat niet alleen het eigen product maar ook de behoeften van het publiek 
centraal komen te staan. Door afdoend te differentiëren in het aanbod kunnen sportverenigingen 
andere en nieuwe doelgroepen aanspreken die vooralsnog geen sterke affiniteit hebben met de 
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clubsport. Op die manier zou ook de maatschappelijke rol van sportverenigingen meer en beter 
kunnen worden uitgespeeld.  

Enkele bronnen  

Lucassen, J. & Breedveld, K. (2008). Sportmarkt biedt kansen voor verenigingen én noopt tot actie. 
Frictie tussen verenigingsaanbod en wensen van sportbevolking in beeld. Sport, Bestuur & 
Management 11(1): 28-29.  

Scheerder, J. (2009). Sport in light versie. De opkomst van sportcommunities. In: H. Konings. Latte 
macchiato. Trends voor het volgende decennium. (pp. 99-102). Tielt: Lannoo.  

Scheerder, J. & van Bottenburg, M. (2010). Sport light. De opkomst van lichte organisaties in de 
sport. In: B. Pattyn & B. Raymaekers (Eds.). In gesprek met morgen (Lessen voor de 
eenentwintigste eeuw 16). (pp. 89-120). Leuven: Universitaire Pers Leuven.  

Scheerder, J., van Bottenburg, M. & Pauwels, G. (2008). De opkomst van lichte 
sportgemeenschappen. Nieuwe organisatievormen in de sport als uitdaging voor 
sportaanbieders. Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 206: 27-33.  

van Bottenburg, M. (2008). De behoefte aan lichtere gemeenschappen. Meer contacten, minder 
intens. In: A. Verweij (Ed.). Vernieuwing lokaal sportbeleid. 101 vernieuwende ideeën voor een 
vitaal sportbeleid (Visie- & Ontwikkelgids). (pp. 7-8). Oosterbeek: Vereniging Sport & 
Gemeenten. 
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Keynote 2 
Oud gedaan is jong geleerd 

Prof. dr. Stef Kremers  

Hoogleraar Preventie van Obesitas  

Vakgroep Gezondheidsbevordering  

Universiteit Maastricht 

s.kremers@maastrichtuniversity.nl 

Stef Kremers is Hoogleraar Preventie van Obesitas aan de 
vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit 
Maastricht en heeft zich in zijn onderzoek toegelegd op de 
systematische ontwikkeling van interventies ter preventie van 
(excessieve) gewichtsstijging bij specifieke risicogroepen. Zijn 
onderzoek richt zich primair op de dynamiek van 
omgevingsinvloeden en persoonlijke determinanten van 
(on)gezonde voedingsinname en lichamelijke (in)activiteit. 

 

 

Wanneer we beweeggedrag van volwassenen bestuderen valt keer op keer op hoe sterk deze 
patronen in gewoontes en routines zitten ‘vastgeroest’. Inactieve gewoontes maken onderdeel uit 
van de algemene gedragspatronen, worden vaak onbewust uitgevoerd, en blijken moeilijk te 
doorbreken. Gevraagd naar de redenen daarvoor, komt men vaak niet verder dan: dat heb ik altijd al 
zo gedaan. Jong geleerd is oud gedaan, zo lijkt het. We zien dan ook een zogenaamde ‘tracking’ van 
beweeggedrag in het leven van mensen: beweeggedrag op jonge leeftijd voorspelt beweeggedrag op 
latere leeftijd. Deze tracking lijkt echter sterker te zijn voor inactieve (‘zittende’) gedragingen dan 
voor intensief beweeggedrag. In het licht van de toenemende bewijzen voor de ongunstige 
gezondheidseffecten van een zittende leefstijl, is het relevant om te trachten inzicht te verkrijgen in 
het ontstaan van inactieve gewoontes. Het geeft bovendien aan dat succesvolle preventie van een 
inactieve leefstijl bij kinderen niet alleen acute positieve effecten heeft op het kind, maar ook lange 
termijn impact heeft op gezondheid en productiviteit van de beroepsbevolking.  

De titel van de presentatie verwijst ook naar een ander fenomeen met sterke wetenschappelijke 
evidentie. Gedrag van ouders beïnvloedt het beweeggedrag van kinderen. Oud(er) gedaan, jong(ere) 
geleerd. Deze invloed kan vele vormen aannemen: van bewuste, gerichte, beïnvloeding van gedrag 
tot onbewuste, subtiele, gedragsbeïnvloeding. Bewuste invloeden betreffen onder andere faciliteren 
(bv lid maken van een sportvereniging; naar de sportclub brengen), stimuleren (‘ga toch lekker 
buiten spelen!’) en regels stellen (‘de tv gaat pas na het avondeten aan’). Een niet te onderschatten 
invloed van ouders op het beweeggedrag van kinderen vindt echter plaats via een veel onbewustere 
route. Kinderen worden sterk beïnvloed door het gedrag dat zij zien van ouders (‘modelling’). Gedrag 
wordt gekopieerd, gedragspatronen van ouders worden in het systeem van kinderen vastgelegd, 
zelfs als ouders expliciete intenties hebben om dat te voorkomen. Zittend voor de televisie is het 
moeilijk je kind te enthousiasmeren om buiten te spelen. Kinderen van ouders die de auto nemen om 
een brief te posten ‘leren’ een voorkeur te ontwikkelen voor inactieve alternatieven. Net zoals 
kinderen van ouders die bij een gezamenlijk treintripje op het station de trap links laten liggen en 
aansluiten in de rij om met de roltrap naar boven te mogen. Dergelijke onbewuste invloeden zijn dus 
vaak onbedoeld en subtiel, maar daarom niet minder effectief.  

Bovenstaande processen zullen worden gepresenteerd en geduid met voorbeelden. In de presentatie 
zal worden ingegaan op de rol van omgeving, gewoontes en automatische processen in de 
totstandkoming en instandhouding van beweeggedrag en zitgedrag.  

Dit zal worden gedaan vanuit een theoretisch en empirisch perspectief, waarbij ook de praktische 
vertaling naar mogelijkheden en kansen voor interventies ter bevordering van beweeggedrag aan 
bod komt. 
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Parallel sessie – Aangepast sporten 

 

Duijf, M. & Van Lindert, C. (2013). (On)beperkt sportief, beleidsimplicaties monitor sport- en 
beweegdeelname van mensen met handicap.  

 

Van Lindert, C. & Bruining, J. (2013). Monitor Special Heroes in cluster 4. Effecten op de sport- en 
beweegdeelname bij leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. 

 

Van den Dool, R. (2013). Sport en bewegen van mensen met een lichamelijke handicap. Deelname, 
kansen en belemmeringen voor een groep waarvoor bewegen niet vanzelf gaat. 
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Titel (On)beperkt sportief, beleidsimplicaties monitor 
sport- en beweegdeelname van mensen met handicap 

 

Contactpersoon Marjo Duijf, Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen 
Gehandicaptensport Nederland), 
mduijf@onbeperktsportief.nl 

Auteur(s) Duijf, M., Stichting Onbeperkt Sportief 

Lindert, C. van, Mulier Instituut 

Thema Aangepast sporten 

 

Introductie 

Er is volop beweging in de wereld van de gehandicaptensport. Er is in de afgelopen vijf jaar hard 
gewerkt aan de bekendheid van gehandicaptensport, het creëren van een breder maatschappelijk 
draagvlak en het stimuleren van de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap. Heeft 
dit ook geleid tot een structurele toename in het sporten en bewegen van mensen met een 
handicap? De monitor (On)beperkt Sportief, een landelijk onderzoek naar de sportdeelname van 
gehandicapten, geeft antwoord op deze vraag. Tevens biedt het onderzoek inzicht in het landschap 
van de gehandicaptensport anno 2013 en de veranderingen op dat vlak. In deze presentatie zoomen 
we vooral in op dat laatste en op de beleidsimplicaties van het onderzoek voor het veld.  

Methode 

Het onderzoek (On)beperkt Sportief 2013 bestond uit een aantal deelonderzoeken en een analyse 
van:  

 het sportaanbod vanuit verschillende invalshoeken, gebruikmakend van o.a. bestaande 
monitorgegevens van landelijke sportstimuleringsprogramma's en resultaten van de 
SportAanbiedersMonitor 2012; 

 de sportdeelname van mensen met een lichamelijke handicap, gebruikmakend van bestaand 
landelijk bevolkingsonderzoek (de Gezondheidsenquête van het CBS) en nieuw 
panelonderzoek (NPCG, Nivel); 

 de sportdeelname van verstandelijk gehandicapten, via panelonderzoek (Panel Samen Leven, 
Nivel) en monitorgegevens van Zo kan het ook!; 

 de sportdeelname van leerlingen in het speciaal onderwijs, via monitorgegevens van Special 
Heroes; 

 de visie van bij gehandicaptensport betrokken professionals (stakeholders) m.b.t. de meer 
infrastructurele ontwikkelingen (via web enquête en expertmeeting). 

Resultaten 

In de presentatie lichten we een aantal resultaten toe die betrekking hebben op de ontwikkelingen in 
het landschap van de gehandicaptensport (aanbodzijde). We gaan daarbij in op resultaten van de 
programma's Special Heroes, Zo kan het ook! en Uitdagend Sportaanbod, en op onderzoek onder 
sportverenigingen en stakeholders.  

Discussie 

Het rapport (On)beperkt Sportief 2013 heeft diverse aanbevelingen opgeleverd voor organisaties die 
zich in het veld bezighouden met sport en bewegen door mensen met een handicap. Deze 
aanbevelingen hebben betrekking op o.a. de sportstimulering van gehandicapten, het gebruikmaken 
van (nieuwe) vindplaatsen van gehandicapten, het bundelen van krachten op regionaal niveau, het 
beter ontsluiten van het bestaande sportaanbod en kennisdeling. 
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Titel Monitor Special Heroes in cluster 4. Effecten op de 
sport- en beweegdeelname bij leerlingen met 
(ernstige) gedragsproblemen. 

 

Contactpersoon Caroline van Lindert, Mulier Instituut, 
c.vanlindert@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Lindert, C. van,  Mulier Instituut 

Bruining, J.W., Instituut voor Sportstudies, 
Hanzehogeschool Groningen 

Thema Aangepast sporten 

 

Achtergrond en doelstelling 

Kinderen met een beperking sporten minder dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Om de 
sportdeelname van deze groep te stimuleren hebben de Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen 
Gehandicaptensport Nederland), NOC*NSF en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3-scholen 
Special Heroes opgezet. Dit is een landelijk sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het 
speciaal (voortgezet) onderwijs. Het programma is landelijk uitgerold bij cluster 3-scholen (leerlingen 
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap) en cluster 1-scholen (leerlingen met een visuele 
handicap). Er is een pilot uitgevoerd bij cluster 2-scholen (leerlingen met een auditieve handicap) en 
cluster 4-scholen (leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen).  

Deze presentatie gaat over de resultaten van evaluatieonderzoek onder deelnemende cluster 4-
scholen en hun leerlingen. We vergelijken waar mogelijk met de situatie van cluster 3-leerlingen 
(eerder gepubliceerd) en cluster 1- en 2-leerlingen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: 
In welke mate en op welke wijze is hebben de deelnemende scholen in cluster 4 (tussen 2011-2013) 
geparticipeerd in het programma Special Heroes, welke activiteiten hebben zij uitgevoerd, welke 
beleidsresultaten zijn als uitvloeisel daarvan waar te nemen en welke factoren zijn bepalend 
daarvoor? 

Methode 

Bij twee groepen zijn voor- en nametingen uitgevoerd op basis van kwantitatief onderzoek: 

• Leerlingen van deelnemende scholen;  

• Contactpersonen van deelnemende scholen. 

Om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren met betrekking tot de implementatie van Special 
Heroes is aanvullend kwalitatief onderzoek verricht onder scholen, waarbij interviews zijn gehouden 
met directieleden, vakleerkrachten, leerlingen, ouders en trainers.   

Resultaten 

De nameting laat onder andere zien dat tweederde van de cluster 4-leerlingen uit het onderzoek aan 
sport doet (12x of vaker per jaar). Dit is minder dan kinderen op reguliere scholen. De sportdeelname 
lijkt licht te zijn toegenomen. Tijdens de presentatie gaan we in op verschillen tussen groepen 
leerlingen.   

Conclusie 

Special Heroes lijkt een bijdrage te hebben geleverd aan verhoging van de sportdeelname van de 
deelnemende cluster 4-leerlingen. Special Heroes wordt enthousiast wordt ontvangen op scholen. 
De doorstroming vanuit de binnenschoolse cliniclessen naar buitenschoolse sport bij een vereniging 
vraag echter nog de nodige zorg.  
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Titel Sport en bewegen van mensen met een lichamelijke 
handicap. Deelname, kansen en belemmeringen voor 
een groep waarvoor bewegen niet vanzelf gaat.  

        

Contactpersoon Remko van den Dool, Mulier Instituut, 
r.vandendool@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Dool, R. van den, Mulier Instituut 

Thema Aangepast sporten 

 

Achtergrond en doelstelling 

Mensen met een lichamelijke handicap sporten en bewegen minder dan mensen zonder handicap. 
Toch is ook voor deze groep bewegen belangrijk. Soms zijn er belemmeringen vanwege de 
gezondheid maar soms ook vanwege het gebrek aan aanpassingen of dat men geen maatje heeft. 
Ook het moeten wennen aan een handicap kan een rol spelen, velen krijgen immers op hogere 
leeftijd te maken met een lichamelijke handicap.  

Deze presentatie geeft de resultaten weer van een hoofdstuk uit het boek (on)Beperkt Sportief 2013. 
Dit boek is een vervolg op de gelijknamige publicatie uit 2008. 

Methode 

Twee kwantitatieve onderzoeken onder mensen met een handicap zijn gebruikt: 

• CBS Gezondheidsenquête om de algemene trends te beschrijven; 
• verdiepingsonderzoek van het Nivel naar omstandigheden, belemmeringen en kansen. 

Resultaten 

De sport en beweegdeelname van mensen met een lichamelijke handicap blijft achter en neemt in de 
laatste jaren ook niet toe. Dat laatste geldt overigens ook voor de bevolking als geheel. Uiteindelijk 
doet 22 procent van de mensen met een motorische handicap niet wekelijks aan sporten, wandelen 
of fietsen. Stimulans door de omgeving is belangrijk. De redenen om te sporten zijn vooral 
gerelateerd aan de gezondheid. 

Conclusie 

Het stimuleren van sporten en bewegen bij mensen met een lichamelijke handicap is complex. 
Kansen voor stimulering zijn er om door uit te gaan van niet al te technische sporten, maar eerder 
van beweegactiviteiten zoals fitness, wandelen en fietsen. Het bereiken van de doelgroep is lastig 
onder andere omdat velen niet herkenbaar zijn als gehandicapte. Derhalve is het ontwikkelen van 
een adequaat stimuleringsbeleid geen makkelijke opgave. 
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Parallel sessie – Beoordelen in het bewegingsonderwijs 

 

Borghouts, L., Slingerland, M. & Haerens, L. (2013). “Een Punt voor Gym?!”: toetsing binnen de 
Lichamelijke Opvoeding 

 

Strijland, R. & Borghouts, L. (2013). Telt LO mee voor determinatie van leerlingen? 

 

Weeldenburg, G. & Borghouts, L. (2013). Peer Assessment for Learning: Een motiverende 
evaluatiemethode in het (spel)onderwijs? 
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Titel “Een Punt voor Gym?!”: toetsing binnen de 
Lichamelijke Opvoeding 

 
 

Contactpersoon Lars Borghouts, Fontys Sporthogeschool 
l.borghouts@fontys.nl 

Auteur(s) Borghouts, L., Fontys Sporthogeschool 

Slingerland, M.,, Fontys Sporthogeschool   

Haerens, L, Universiteit Gent   

Thema Beoordelen in het bewegingsonderwijs 

 

Introductie 

Volgens Melograno (2007) wordt een goede beoordelingssystematiek gekenmerkt door heldere 
doelstelling, heldere leerdoelen, goed ontwerp, effectieve communicatie en leerlingbetrokkenheid. 
Helaas is, volgens Lopez Pastor et al. (2013) toetsing “one of the most fraught and troublesome 
issues [for] physical educators”. Het huidige onderzoek was er op gericht een vragenlijst te 
ontwikkelen voor het bepalen van de daadwerkelijke toetspraktijk, en de kwaliteit van toetsing 
binnen het vak Lichamelijke Opvoeding. Eerste resultaten worden gepresenteerd van een landelijk 
onderzoek hiernaar. 

Methode 

Vanuit literatuuronderzoek werden thema's geïdentificeerd voor een omvattende vragenlijst gericht 
op voortgezet onderwijs. Na uitgebreide consultatie van experts en pilot-testen met docenten LO, 
bevat de uiteindelijke vragenlijst de volgende onderdelen:  

• Algemene informatie docent en school; 
• Kwaliteit van toetsing; 
• Beoogde functies van toetsing; 
• Daadwerkelijke toetspraktijken; 
• Beoogde doelen van LO. 

Resultaten 

Data uit de pilot-testen van de vragenlijst met een kleine subgroep van 17 docenten van 17 
verschillende scholen, suggereert dat de kwaliteit van toetsing matig is (2.45 ± 1.00, op 4-punt 
schaal). Van de verschillende aspecten van toetskwaliteit scoorde leerlingbetrokkenheid opvallend 
laag (1.68 ± 0.86). Andere opvallende uitkomsten waren dat 10 van de 17 scholen aangeven dat de 
meest gehanteerde aanpak voor toetsing is cijferen 'op basis van vooraf vastgestelde criteria die 
gelijk zijn voor alle leerlingen'. 7 scholen gaven aan dat toetsing niet regelmatig besproken wordt in 
vakgroepoverleg. 16 scholen gaven aan dat de beoordeling voor LO meetelt voor bepaling van het al 
dan niet overgaan van een leerling naar het volgende schooljaar. Hoewel van de beoogde doelen van 
LO het laagste werd gescoord op 'het bereiken van een hoog niveau van sportieve vaardigheden bij 
leerlingen' werden de aspecten 'motorische vaardigheden' en 'speltactiek' het meeste getoetst. Naar 
verwachting zijn tijdens DSO2013 de eerste resultaten bekend van een uitgebreid landelijk 
onderzoek. 

Discussie/Conclusie  

Het is mogelijk gebleken een vragenlijst te ontwikkelen om op landelijke schaal de daadwerkelijke 
toetspraktijk, en de kwaliteit van toetsing binnen het vak Lichamelijke Opvoeding te meten. Eerste 
resultaten suggereren dat het voor het vakgebied LO van belang is meer inspanningen te richten op 
een valide en betrouwbare toetsmethodiek. 
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Titel Telt LO mee voor determinatie van leerlingen? 

 

Contactpersoon Ralph Strijland, Het Stedelijk Lyceum, Enschede, 
RStrijland@hetstedelijk.nl 

Auteur(s) Strijland, R., Het Stedelijk Lyceum, Enschede 

Borghouts, L., Fontys Sporthogeschool 

Thema Beoordelen in het bewegingsonderwijs 

 

Introductie 

Het doel van het voortgezet onderwijs is om leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de 
maatschappij, en op instroom in een vervolgopleiding. Het vak Lichamelijke Opvoeding wordt met 
name gezien als waardevol voor het eerste doel. Op veel scholen wordt in de onderbouw na het 
eerste of tweede jaar vastgesteld welk onderwijsniveau (verschillende varianten vmbo, havo of vwo) 
een leerling kan gaan volgen (determinatie). Dit niveau wordt in principe bepaald door de cognitieve 
capaciteiten van een leerling. Deze studie, die werd verricht als afstudeeronderzoek voor de Fontys-
opleiding Master of Sports, heeft als doel om te kijken of in de praktijk de beoordeling voor het vak 
LO meeweegt in de determinatie van leerlingen. 

Methode 

Middels een online-enquête zijn scholen bevraagd over het al-dan-niet meetellen van LO voor 
determinatie van leerlingen, en of dit een keuze is van de vaksectie LO of de schoolleiding. 
Vervolgens is door middel van interviews met docenten LO en schoolleiders van vier scholen dieper 
ingegaan op de onderliggende overwegingen bij de gemaakte keuzes. 

Resultaat 

Van 296 scholen werden gegevens verkregen (36% van alle scholen die in aanmerking kwamen voor 
het onderzoek). Uit de enquêtes blijkt dat 66% van de scholen de rapportage van de beoordeling 
voor LO laten meetellen voor de determinatie. Uit de interviews komt naar voren dat de keuze voor 
het wel of niet laten meetellen van LO niet altijd even bewust door het huidige personeel is gemaakt, 
en dat men een beoordeling voor LO als middel ziet om leerlingen te motiveren voor het vak. Scholen 
waar het vak meetelt voor determinatie geven aan dat men dit doet omdat LO 'een vak is dat even 
belangrijk is als de andere vakken'. 

Discussie en conclusie 

Hoewel LO leerresultaten beoogd op gebied van bijvoorbeeld (senso-)motorische vaardigheden en 
regelvaardigheden, zegt het vak in haar huidige vorm weinig over de cognitieve capaciteiten van een 
leerling. Gezien het percentage van scholen dat de beoordeling voor LO laat meetellen voor 
determinatie naar schoolniveau lijkt het verstandig dat scholen en vaksecties LO zich hierover 
beraden. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn LO wel te laten meetellen voor overgang naar een 
volgend leerjaar, maar niet voor determinatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van 
scholen om het vak 'serieus te nemen', zonder dat het oneigenlijk invloed heeft op verwijzing van 
leerlingen naar een schoolniveau. 
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Titel Peer Assessment for Learning: Een motiverende 
evaluatiemethode in het (spel)onderwijs? 

 
 

Contactpersoon Gwen Weeldenburg, Fontys Sporthogeschool 

Auteur(s) Weeldenburg, G., Fontys Sporthogeschool 

Borghouts, L., Fontys Sporthogeschool 

Thema Beoordelen in het bewegingsonderwijs 

 

Achtergrond 

Gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen is er in toenemende mate vraag naar leer-, reflectie- 
en zelfsturend vermogen. Daarom gaat de voorkeur binnen het onderwijs steeds meer uit naar 
studiegedrag dat zich kenmerkt door diepgaand leren, zelfregulering, exploratie en reflectie. 
Aangezien dit studiegedrag veelal wordt gestuurd door evaluatieactiviteiten, wordt in deze studie 
onderzocht in hoeverre de formatieve evaluatiemethode Peer Assessment for Learning (PAfL) 
positieve effecten heeft op de psychologische basisbehoeften en motivatie van de student. In 
hoeverre PAfL als effectieve evaluatiemethode aangemerkt kan worden voor het leveren van een 
bijdrage aan het begrip en inzicht in het eigen leerproces, is tevens onderzocht in hoeverre de 
zelfbeoordeling van de student overeen komt met die van de docent.  

Methode 

Voor dit (quasi) experimenteel onderzoek, vormgegeven vanuit een mixed methods-benadering, is 
gebruik gemaakt van 258 studenten, verdeeld over 14 klassen, van de Bachelor of Education, Fontys 
Sporthogeschool Eindhoven. Binnen de lessen spel(sport)onderwijs hebben van de in totaal veertien 
klassen, zeven klassen deelgenomen aan een zeven weken durende interventie, waarbinnen de 
evaluatiemethode PAfL is toegepast. Middels een voor- en nameting is gekeken naar de 
basisbehoeften en situationele motivatie. Ter aanvulling zijn twaalf studenten middels een 
semigestructureerd interview bevraagd en is een mondelinge vragenlijst voorgelegd aan vijf 
betrokken opleidingsdocenten.  

Resultaten 

Factorial ANOVA with repeated measures wijst uit dat er t.a.v. de afhankelijke variabelen geen 
significante verschillen zijn tussen de twee groepen. Er is met betrekking tot de basisbehoefte 
competentie een significant verschil geconstateerd tussen de mannelijke en vrouwelijke studenten. 
Er is een significante correlatie tussen de zelfbeoordeling van de student en de beoordeling van de 
docent, maar er blijkt geen significant verschil tussen beide groepen te zijn. De docent en 
medestudent zijn factoren die invloed uitoefenen op het plezier en de motivatie van de student 
binnen de les. Er wordt groot belang gehecht aan de transparantie van de doelen, en wordt de 
feedback afkomstig van medestudenten als waardevol beschouwd.  

Conclusie 

PAfL blijkt binnen deze studie geen significant effect te hebben op de basisbehoeften en situationele 
motivatie van de student. De docent en medestudenten spelen een belangrijke rol ten aanzien van 
de motivatie voor en de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De studenten blijken in staat te zijn 
om zichzelf zodanig te beoordelen dat dit in grote mate overeenkomt met de beoordeling van de 
docent. 
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Parallel sessie - Bewegingsonderwijs 

 

Jans, L. & Adank, A. (2013). Actief in de pauze, betere focus?! 

 

Boers, E., Mombarg, R., Moolenaar, B. & De Groot, W. (2013). Sport op Basisscholen: een 
kwaliteitsimpuls in het bewegingsonderwijs. 

 

Duivenvoorden, J. &  Klok, L.J. (2013). Zelfsturing in een gedigitaliseerd beweegaanbod. 
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Titel Actief in de pauze, betere focus?! 

 

Contactpersoon Liesbeth Jans, Fontys Sporthogeschool, 
L.Jans@fontys.nl 

Auteur(s) Jans, L., Fontys Sporthogeschool 

Adank, A., Fontys Sporthogeschool 

Thema Bewegingsonderwijs 

 

Introductie 

Mogelijke korte termijn effecten van bewegen zijn een verbeterd functioneren van de executieve 
functies inhibitie en interferentie. Deze regulerende functies zijn o.a. van invloed op de capaciteit van 
het werkgeheugen en de cognitieve controle, zoals nauwkeurigheid van werken en aandacht. Er is 
echter nog veel onduidelijkheid waar de fysieke activiteit qua complexiteit, intensiteit en duur aan 
moet voldoen, wil het positief werken. Vandaar een onderzoek naar de samenhang tussen de 
verandering in de matige of zware fysieke activiteit op het schoolplein en de verandering in 
aandacht. 

Methode 

Het onderzoek heeft plaats gevonden bij 252 meisjes van 8 basisscholen (groep 6 tot en met 8), 
aangezien deze groep minder actief is. Gedurende de pauze kreeg iedereen een Actigraph 
(versnellingsmeter) om. Op basis van de indeling van Evenson Children is per kind berekend hoeveel 
minuten ze matig of zwaar intensief hebben gespeeld en de verschillen hiervan tussen de voor- en 
nameting. Op grond hiervan zijn drie groepen gemaakt (minder actief, even actief en actiever). 
Aandacht is gemeten met de Bourdon-Vos en de subtest 'Substitutie' van de WISC-III. 

Resultaten 

De Bourdon-Vos regeltijd en nauwkeurigheid is voor alle drie de beweeggroepen (minder actief, even 
actief, actiever) ongeveer evenveel verbeterd. Bij de substitutietest lagen de scores van de drie 
groepen bij de nameting dichter bij elkaar dan bij de voormeting (matige fysieke activiteit: n.s.; zware 
fysieke activiteit: p=.015), waarbij de actievere kinderen meer vooruit zijn gegaan dan de andere 
twee groepen. 

Discussie/conclusie 

Er zijn nog geen duidelijke richtlijnen voor de fysieke activiteit van kinderen wil het daadwerkelijk een 
direct effect opleveren voor de aandacht . Op grond van de resultaten van dit onderzoek lijkt het er 
op dat een toename van flink intensief bewegen wel effect heeft, maar een toename van matig 
intensief bewegen niet. Dit lijkt tegenstrijdig met bevindingen vanuit laboratoriumstudies. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de relatief korte duur van de zware activiteit tijdens de 
schoolpauze. Gemiddeld twee minuten met een maximum van acht minuten, waardoor de meisjes 
niet zo afgemat zijn dat het negatief werkt voor de aandacht. Het positieve effect is niet voor beide 
aandachtstesten gevonden. Wellicht werkt extra flink inspannende beweging in de pauze vooral 
positief voor het werkgeheugen van bovenbouwmeisjes en niet voor de visuele zoeksnelheid en 
nauwkeurigheid.  
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Titel Sport op Basisscholen: een kwaliteitsimpuls in het 
bewegingsonderwijs. 

 
 

Contactpersoon Eralt Boers, Kennispraktijk, 
e.boers@kennispraktijk.nl 

Auteur(s) Boers, E., Kennispraktijk 

Mombarg, R., Hanzehogeschool Groningen – 

Instituut voor Sportstudies 

Moolenaar, B., Hanzehogeschool Groningen –  

Instituut voor Sportstudies  

Groot, W. de, Hanzehogeschool Groningen – 

 Instituut voor Sportstudies  
 

Thema  Bewegingsonderwijs 

 

Achtergrond en doelstellingen 

Bewegingsonderwijs  op basisscholen is van groot belang voor kinderen. Kinderen moeten 
fundamentele bewegingsvaardigheden en plezierige bewegingservaringen bezitten om nu en in de 
toekomst te sporten.  De kwaliteit van de gymlessen en de kennis van de docent zijn hierbij cruciaal. 
Met het project 'Sport op basisscholen' hebben De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân zich 
ten doel gesteld om een structurele kwaliteitsimpuls aan het bewegingsonderwijs op basisscholen te 
geven. Het project moet er voor zorgen dat meer kinderen goed en voldoende bewegen door de 
inzet van (brede)vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Kennispraktijk en de Hanzehogeschool 
onderzoeken hierbij de effecten van het project. Daarbij wordt onder andere gekeken naar 
motorische vaardigheden, houding ten opzichte van bewegen en beweeggedrag tijdens de les. 

Methode 

In het longitudinale onderzoek participeren scholen met en scholen zonder een (brede) vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. In een jaarlijkse meting, gedurende 4 jaar (2011-2015), worden de kinderen in 
groep 5 t/m 8 tijdens de gymles getest op motorische vaardigheden (M-ABC-2) en vullen ze een 
vragenlijst in over bewegen en gymlessen. Daarnaast wordt hun beweeggedrag één keer per jaar 
geobserveerd tijdens een reguliere gymles (Sofit-methode). Ook de context en houding van de school 
ten opzichte van bewegen en sport worden in kaart gebracht. De metingen worden voor een groot 
deel uitgevoerd door studenten van de Academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) van de 
Hanzehogeschool Groningen.  

(Voorlopige) Resultaten 

In het eerste jaar van het onderzoek (2011-2012) is gestart met de metingen op zes verschillende 
scholen. Hieruit bleek dat slechts één op de vijf kinderen (20,9%) voldoet aan de NNGB. Gedurende 
de 1-meting is gebleken dat kinderen op een school met een vakleerkracht, gemiddeld vaker voldoen 
aan de NNGB dan kinderen op een school zonder vakleerkracht. Daarnaast beschikken deze kinderen 
gemiddeld gezien ook over een grotere bewegingsvaardigheid.  

Discussie/conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat de vakleerkracht mogelijkerwijs een essentiële rol speelt in het 
verwerven van motorische vaardigheden en het voldoende bewegen van kinderen in het 
basisonderwijs. Tijdens de presentatie zal een overzicht gegeven worden van de resultaten uit de 
eerste twee jaren van het onderzoek en een blik geworpen worden op de komende twee jaren.  Om 
de positie van de vakleerkracht te borgen en kinderen een sportieve toekomst te kunnen garanderen 
is meer onderzoek op het gebied van bewegingsonderwijs zeer wenselijk. 
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Titel Zelfsturing in een gedigitaliseerd beweegaanbod 

 

Contactpersoon Joop Duivenvoorden, Hogeschool Windesheim,  

j.duivenvoorden@windesheim.nl 

Auteur(s) Duivenvoorden, J., Hogeschool Windesheim 

Klok, L.J., Hogeschool Windesheim  
 

Thema Bewegingsonderwijs 

 

Introductie 

In het SIA-RAAK project 'Digitalisering in de gymles' wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de 
inzet van ICT-middelen in de gymles. Dit deelonderzoek richt zich op de instructie aan leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Centraal staat de hoeveelheid autonomie die de leerlingen krijgen in het 
kiezen van handstand-oefeningen.  

In de literatuur wordt een 'zekere' mate van autonomie in het motorisch leerproces aanbevolen, 
maar deze bevindingen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde laboratoriumstudies.  

Met dit onderzoek wordt ervaring opgedaan met zelfsturing tijdens reguliere gymlessen. 

Methode 

In het bewegingsonderwijs aan de Van der Capellen scholengemeenschap in Zwolle is volgens 4 
methoden een handstand aangeleerd. De t-groep kreeg op traditionele wijze les van hun leraar. De 
d-groep kreeg random gekozen oefeningen die elkaar snel opvolgden (differentiël leren). De v-groep 
kreeg dezelfde oefeningen middels videobeelden aangeboden. De z-groep mocht uit een op niveau 
geordende beeldenbank zelfstandig oefeningen kiezen. 

De leerlingen oefenden drie opeenvolgende weken. Vooraf en na afloop werd een prestatiemeting 
gedaan. Na de derde sessie is ook een transfertest gedaan. Twee weken later volgde een 
retentietest. Ervaringen met de aangeboden wijze van lesgeven zijn vastgesteld middels een 
vragenlijst. 

Resultaten 

De t-groep en d-groep verbeterden hun handstand significant tijdens de oefensessies. Ook behielden 
zij de vaardigheid tot de retentietest. De t-groep liet als enige een significante afname van prestatie 
zien tijdens de transfertest. Hoewel de aanname was dat de z-groep op meerdere vlakken beter zou 
presteren dan de overige groepen, bleek dat niet uit de resultaten. 

De vragenlijst wees uit dat de d-groep en de v-groep meer plezier ervaarden tijdens het oefenen dan 
de andere groepen. 

Discussie/Conclusies 

Verwacht werd dat zelfstandigheid zou leiden tot betere prestaties en ervaringen. De resultaten 
spreken dit op het eerste gezicht tegen. Zelfsturing blijkt echter prima te werken en levert zeker geen 
slechtere resultaten op dan de overige methoden. Verder kunnen vooral meisjes (en enkele 
gemotiveerde jongens) erg goed uit de voeten met de geboden zelfstandigheid. In een te 
ontwikkelen methode kan een bewegingsonderwijzer dan ook beslissen welke mate van zelfsturing 
gepast is. 
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Parallel sessie - Combinatiefunctionaris 

 

Janssens, J. & Hille, H. (2013). De combinatie-functionaris, praktijk, achtergrond en ontwikkeling van 
een nieuwe beroepsgroep. 

 

Hoogendam, A. (2013). Zijn combinatie functionarissen de nieuwe frontlijnwerkers? 

 

Lucassen, J. (2013). De opkomst van hybride professies in de sportsector. 

 

Leijenhorst, M., Reijgersberg, N., Von Heijden, A., Boers, E., Hakkers, S. & Hilhorst, J. (2013). Impuls 
lokaal bekeken: effecten en processen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. 
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Titel De combinatie-functionaris, praktijk, achtergrond en 
ontwikkeling van een nieuwe beroepsgroep 

 

Contactpersoon Jan Janssens, Hogeschool van Amsterdam, 
j.w.janssens@hva.nl 

Auteur(s) Janssens, J., Hogeschool van Amsterdam 

Hille, H., Hogeschool van Amsterdam 

Thema Combinatiefunctionaris 

 

Introductie 

In 2007 is de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur van start gegaan. Op grond van deze regeling 
zijn in de afgelopen jaren vele honderden mensen aan de slag gegaan in de functie van 
combinatiefunctionaris. Dat zijn overwegend jonge professionals die pionieren op het snijvlak van 
sport, onderwijs en cultuur. Sinds de regeling in 2011 is aangepast en het werkterrein is verbreed 
naar volwassenen, ouderen, buurt, zorg en welzijn worden ze ook wel buurtsportcoaches genoemd. 
De ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de achtergronden van deze nieuwe beroepsgroep zijn in 
de afgelopen jaren veelvuldig voorwerp van onderzoek geweest binnen de opleiding Sport, 
Management en Ondernemen en de daaraan verbonden kenniskring. In deze presentatie wordt een 
caleidoscopisch overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de verschillende 
onderzoeksprojecten. 

Methode 

Minstens een dozijn studenten is afgestudeerd op onderzoek naar de combinatiefuncties. Zij hebben 
onafhankelijk van elkaar gewerkt en elk hun eigen onderzoeksvragen geformuleerd en methoden 
gekozen. Sommigen hebben bijvoorbeeld ingezoomd op de relatie met sportverenigingen of op 
organisatorische aspecten van de combinatiefuncties. Anderen hebben de inzet in het onderwijs 
geanalyseerd of hadden de focus gericht op meer beleidsmatige kwesties.  

Enkele tientallen studenten hebben zich in het kader van een onderzoeksopdracht voor de minor 
Sportbeleid verdiept in de alledaagse praktijk van dit nieuwe beroep en samen een groot aantal 
combinatiefunctionarissen geïnterviewd.  

Daarnaast is er vanuit de kenniskring een grootschalig onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 
competenties, opleiding en praktijk van de nieuwe beroepsgroep. Daarbij zijn verschillende 
onderzoeksmethoden gebruikt. Zo zijn o.a. interviews gehouden met combinatiefunctionarissen, hun 
coördinatoren/teamleiders, landelijke en regionale stakeholders, maar is ook een online survey 
uitgevoerd onder circa 700 combinatiefunctionarissen (netto respons 43%; N= 290). 

Resultaten 

De inzichten die de verschillende projecten hebben opgeleverd zijn uiteenlopend. Ze hebben 
betrekking op het functioneren van de combinatiefunctionarissen (ontwikkelingen in de functie; 
betekenis voor sport, onderwijs en buurt; praktische knelpunten) maar ook op hun opleiding en 
achtergronden van de beroepsgroep.  

Discussie 

Tijdens de presentatie worden niet alleen verworven inzichten gedeeld maar ook onderzoeksvragen 
voor de toekomst geïnventariseerd. 
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Titel Zijn combinatie functionarissen de nieuwe 
frontlijnwerkers? 

 

Contactpersoon Ad Hoogendam, Calo, Hogeschool Windesheim,  

acj.hoogendam@windesheim.nl 

Auteur(s) Hoogendam, A., Calo, Hogeschool Windesheim 

Thema Combinatiefunctionaris 

 

Introductie 

Een doel van de achtereenvolgende impulsregelingen is: bevorderen van de lokale samenwerking 
tussen verschillende sectoren. Combinatiefunctionarissen (en buurtsportcoaches) hebben tot taak 
verbindingen tussen lokale actoren tot stand te brengen. Dit past in een tweetal ontwikkelingen die 
bij veel beleidsterreinen valt waar te nemen:  

• lokalisering, beleid dient zoveel mogelijk uit te gaan van en aan te sluiten bij de lokale 
gemeenschap, en  

• horizontalisering, bij zowel de ontwikkeling als uitvoering van het beleid wordt samengewerkt met 
lokale actoren.  

Gemeenten hebben hierin een regierol. De gedachte erachter is, dat zij beter dan de centrale 
overheid in staat zijn om beleid te voeren dat is afgestemd op de lokale situatie. Daarbij wordt 
overigens een steeds groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers en 
maatschappelijke organisaties.  

Professionals hebben hierin een sleutelrol. Zij immers beschikken over de 'lokale kennis' die 
noodzakelijk is om tot oplossingen te komen die passen bij de specifieke lokale context. Dit vraagt 
echter wel om andere competenties. Met deze ontwikkeling lijkt zich dan ook een nieuw type 
professional aan te dienen. Deze professionals 'nieuwe stijl' treden tegenwoordig veel meer buiten 
de grenzen van de eigen beroepspraktijk, door samen te werken met professionals uit andere 
sectoren. Ook werken ze niet alleen voor, maar steeds vaker ook samen met burgers (co-creatie). En 
doorslaggevend is zijn vermogen om verschillende doelen en belangen van betrokken partijen met 
elkaar te verbinden.  

Methode 

D.m.v. een tweetal praktijkcases is bekeken in hoeverre combinatiefunctionarissen kenmerken van 
deze professionals 'nieuwe stijl' vertonen en op welke wijze dat samenhangt met genoemde 
bestuurlijke ontwikkelingen. Daarbij is vooral gekeken de wisselwerking tussen beleidsbepalers en 
combinatiefunctionarissen.  

Resultaten en discussie 

Gemeenten zijn nog erg op zoek naar een nieuwe invulling van hun (regie)rol. Een 'tussenschakel' 
tussen beleid en uitvoering in de vorm van een coördinator is van essentieel belang. De 
opleidingsachtergrond van combinatiefunctionarissen lijkt van belang te zijn voor de mate waarin zij 
invulling kunnen geven aan professionalisme 'nieuwe stijl'. Dit roept de vraag op of bestaande 
opleidingen hen hiervoor in voldoende mate toerusten. 
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Titel De opkomst van hybride professies in de sportsector 

 

Contactpersoon Jo Lucassen, Mulier Instituut,  

j.m.h.lucassen@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Lucassen, J., Mulier Instituut, 

 

Thema Combinatiefunctionaris 

 

Introductie 

Historisch worden veel sportorganisaties als verenigingen geplaatst in de derde sector of 'civil 
society' en kan sport worden gekarakteriseerd als een autotelische activiteit. Sport organisaties 
krijgen echter steeds vaker een hybride functie toegekend in het sport- en beweegbeleid op in op 
nationaal en lokaal niveau. Bijv. bij sportclubs die worden aangespoord om maatschappelijke taken 
op zich te nemen .De nieuwe verwachtingen richting sportorganisaties hebben gevolgen voor hun 
werknemers. Nieuwe competenties moeten worden toegevoegd aan de traditionele kwaliteiten van 
coaches en managers en er is een groeiende behoefte aan levenslang leren . De opkomst van hybride 
beroepen wordt in Nederland op verschillende fronten zichtbaar zoals bij de 
combinatiefunctionarissen (CF). De invoering van deze nieuwe functies verloopt niet zonder 
problemen. Onze hoofdvraag is: waarom zijn de hybride functies in de sportsector geïntroduceerd en 
welke uitdagingen en resultaten ervaren de betrokken (sport) organisaties? 

Methodiek 

De gegevens van onderzoeksprojecten naar CF worden gecombineerd. Voor de evaluatie van de 
resultaten is een monitoringkader ontwikkeld. De ontwikkeling van de organisaties met CF 
(sportclubs, scholen) wordt vergeleken met traditionele organisaties zonder. Een tweede onderzoek 
behelst de evaluatie van de benoeming van de CF binnen gemeenten (n = 12). Het proces van de 
benoeming is geëvalueerd door middel van interviews met betrokkenen (n = 57) en via enquêtes bij 
hun arbeidsorganisaties (n = 510). 

Bevindingen 

Ons onderzoek toont aan dat algemene resultaten in lijn zijn met de beleidsdoelen op nationaal en 
lokaal niveau. In de doelgroep bieden meer basisscholen ook regelmatig sportactiviteiten aan naast 
de verplichte lessen lichamelijke opvoeding. De betrokken sportclubs geven aan dat zij meer actief 
betrokken zijn bij de lokale beleidsprogramma's. De CF spelen een duidelijke verbindende rol tussen 
de lokale organisaties en door hun activiteiten verbetert de kwaliteit van de dienstverlening voor 
jeugdleden. 

De werknemers ondervinden ook enkele problemen. Ze noemen vaak het 'afstemmen van de 
verwachtingen van de betrokken partijen' als de belangrijkste uitdaging is.  

Discussie/conclusies 

Hoewel de introductie van CF een uitdagend proces van hybridisatie is, kunnen we concluderen dat 
veel sportorganisaties hiermee wel kunnen omgaan en het in het algemeen heeft geleid tot positieve 
resultaten. 
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Titel Impuls lokaal bekeken: effecten en processen van 
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches 

 

Contactpersoon Leijenhorst, M., Kennispraktijk  

 

Auteur(s) Leijenhorst, M., Kennispraktijk  

Reijgersberg, N., Mulier Instituut   

Heijden, A. von, Mulier Instituut   

Boers, E., Kennispraktijk   

Hakkers, S., Mulier Instituut   

Hilhorst, J., Kennispraktijk   

Thema Combinatiefunctionaris 

 

Introductie 

Om zicht te krijgen op de (neven)effecten van de Brede impuls combinatiefuncties op lokaal niveau is 
in opdracht van het Ministerie van VWS verdiepingsonderzoek uitgevoerd in de periode 2010-2013. 
Naast de ervaren effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches richt 
het onderzoek zich ook op de uitvoeringsprocessen en omstandigheden waarin ervaren effecten 
optreden.  

Methode 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met achttien gemeenten. Er zijn online vragenlijsten 
en interviews uitgezet onder combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches en direct betrokken 
organisaties. Bij de uitvoering van het onderzoek is rekening gehouden met de gefaseerde invoering 
van de Impuls. In 2011 participeerden zes eerste tranche gemeenten (grote gemeenten) in het 
onderzoek en in 2012 zes tweede tranche gemeenten (middelgroot). Dit jaar zijn ook zes 
derde/vierde tranche gemeenten (klein) betrokken en zijn de twaalf eerste en tweede tranche 
gemeenten uit de voorgaande jaren opnieuw bevraagd. Ok zijn voor het eerst buurtsportcoaches 
meegenomen in het onderzoek.  

Resultaten 

Uit de uitkomsten bij de zes eerste tranche gemeenten (2011) en zes tweede tranche gemeenten ( 
2012) bleek al dat de combinatiefunctionarissen positief bijdragen aan de vier landelijke 
doelstellingen. Zo is onder meer door hun komst het aanbod van zowel sport als cultuur toegenomen 
en is er op een (beperkt) aantal scholen sprake van een dagelijks sportaanbod. De manier van werken 
van combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches is zeer divers. Een duidelijke visie/werkwijze wat 
betreft doorstroom naar regulier aanbod lijkt positief bij te dragen aan de effecten. Er zijn nog 
verschillende knelpunten bij het uitvoeren van de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen. 
Op onderdelen zijn er verschillen in aanpakken en resultaten tussen 1e, 2e en 3e/ 4e tranche 
gemeenten.  

Conclusie 

Hoewel de precieze conclusies bij het schrijven van dit abstract nog moeten worden vastgesteld kan 
in het algemeen worden gesteld dat de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches positief 
bijdragen aan de gestelde doelen. Men is in het algemeen positief over de resultaten en de gekozen 
werkwijze. Wel zijn er specifieke verschillen tussen gemeenten en tussen de 
combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches. In het onderzoeksrapport dat najaar 2013 wordt 
opgeleverd zijn voorbeelden en mogelijke verklaringen nader uitgewerkt.  
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Parallel sessie - Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Straatmeijer, J. & Hoekman, R. (2013). Recessiepeiling Sport 2013. 

 

Roest, J. van der (2013). Conceptualisering van de sportconsument.   

 

Thibaut, E., Scheerder, J. & Vos, S. (2013). De determinanten van uitgaven aan fietssport. 

 

Hendriks, M., Berendsen, B.A.J., Kremers, S.P.J. & Savelberg, H.H.C.M. (2013). Kosteneffectiviteit 
Opstart beweegprogramma versus Begeleid beweegprogramma van de BeweegKuur. 

 

Hover, P., Straatmeijer, J, Romijn, D. & Breedveld, K. (2013). The Story of London 2012. 

 

Schoemaker, J. (2013). Invloed bezuinigingen bij de (indoor)sportvereniging. 
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Titel Recessiepeiling Sport 2013 

 

Contactpersoon Jerzy Straatmeijer, Mulier Instituut 
j.straatmeijer@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Straatmeijer, J. Mulier Instituut 

Hoekman, R., Mulier Instituut 

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

De Nederlandse economie verkeert sinds 2008 in zwaar weer. Inmiddels laat de recessie ook sporen 
achter in de vrijetijdssector. Gedurende de eerste helft van dit jaar werden veelvuldig vragen gesteld 
over de gevolgen van de recessie voor de sport. Centraal stonden hierbij de financiële situatie van 
sportverenigingen en de aanstaande bezuinigingen bij gemeenten die leidden tot lagere subsidies en 
tariefsverhogingen voor sportaccommodaties en sportbeoefening. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in het vizier zal de betaalbaarheid van sport naar 
verwachting ook gedurende de tweede helft van 2013 nog vaker ter discussie worden gesteld. Om 
deze discussie van gedegen fundament te voorzien worden in dit onderzoek de reeds waargenomen 
en de nog te verwachten gevolgen van de recessie op sport in kaart gebracht. 

Methode 

Dit onderzoek komt tot een drieluik van resultaten: de gevolgen van de recessie op sport vanuit 
gemeenten, burgers en sportaanbieders. 380 Nederlandse gemeenten zijn benaderd om een online 
vragenlijst in te vullen. Als onderdeel van het Nationaal Sport Onderzoek 2013 is een recessiepeiling 
onder burgers uitgevoerd. Een representatieve steekproef (n=1.071) van de Nederlandse bevolking 
heeft hiervoor een vragenlijst ingevuld. Middels secundaire analyses op data van Nederlandse 
sportaanbieders wordt inzicht verschaft in recente ontwikkelingen van de financiële situatie van 
sportaanbieders en de rol die de recessie hierin gespeeld heeft. 

Resultaten 

Uit het onderzoek blijkt dat sport reeds gevolgen van de recessie heeft ondervonden en dat ook in de 
nabije toekomst verdere consequenties voor sport zijn te verwachten. Sport lijkt echter niet harder 
te worden getroffen dan andere sectoren. Het onderzoek laat zien dat sport, evenals in 2009 en 
2010, juist vaker wordt ontzien dan dat extra bezuinigingen op sport worden afgeschoven. Dit blijkt 
uit zowel de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen op sport en bezuinigingsintenties van 
burgers, als de veerkracht waarmee sportverenigingen en andere sportaanbieders de financieel 
moeilijke tijden het hoofd kunnen bieden. 

Discussie/conclusie 

Met de aanhoudende recessie is het niet onwaarschijnlijk dat sporten duurder gaat worden voor de 
burger. Vooralsnog zijn burgers bereid concessies te doen. De vraag rijst echter of in de nabije 
toekomst een kritische bezuinigingsgrens bereikt zal worden waardoor Nederlandse huishoudens 
mogelijk ook op sport zullen bezuinigen.  
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Titel Conceptualisering van de sportconsument   

 

Contactpersoon Jan-Willem van der Roest, Universiteit Utrecht,  
j.vanderroest@uu.nl  

Auteur(s) Roest, J. van der, Universiteit Utrecht 

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

De sportconsument speelt een grote rol in het sportbeleid van veel sportbonden in Nederland (Van 
der Roest, Vermeulen & Van Bottenburg, nog niet verschenen). Dit is opvallend, omdat er nog weinig 
bekend is over de relatie tussen sporters en hun sportorganisaties. In het verleden wel studies 
gepubliceerd over de commercialisering van (non-profit) sportorganisaties, maar een eventuele 
consumentistische houding onder sporters verdient meer aandacht (vgl. Enjolras, 2002). Het doel van 
dit onderzoek is dan ook om inzicht te verkrijgen in de manier waarop consumentisme in de sport 
wordt geconceptualiseerd. Met deze kennis kan een instrument worden ontwikkeld voor het meten 
van sportconsumentisme. 

Methode 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een mixed methods-benadering. Het kwalitatieve deel van het 
onderzoek bestaat uit drie focus groepen die in het voorjaar van 2013 zijn gehouden met sporters en 
sportcoaches/-instructeurs. In deze focusgroepen werd respondenten (n=21) gevraagd naar de 
betekenissen die zij aan sportconsumentisme geven. Ook werd hen gevraagd te reageren op 
belangrijke concepten rondom consumentisme die in de literatuur zijn gevonden. 

Het kwantitatieve deel van de studie bestaat uit een pilot studie die gericht is op validering van het 
meetinstrument voor sportconsumentisme. De concepten die uit de focus groepen naar voren zijn 
gekomen zijn beoordeeld door een panel van experts op hun validiteit en woordgebruik. Vervolgens 
is de pilot studie uitgezet in een online vragenlijst, die door sporters is ingevuld. De vragenlijst bevat 
39 items, die samen met twee bestaande onderzoekschalen is uitgezet. 

Resultaten 

Op moment van indiening van dit abstract was de dataverzameling nog niet volledig afgerond, maar 
de eerste resultaten suggereren dat sportconsumentisme een multiconceptueel begrip is en een 
negatief verband heeft met betrokkenheid bij de sportorganisatie. Het kwalitatieve gedeelte van het 
onderzoek suggereert dat consumentisme in de sport een belangrijk en herkenbaar onderwerp is 
voor zowel sporters als kaderleden. De volledige resultaten zullen worden gepresenteerd op de Dag 
van het Sportonderzoek 2013. 

Discussie 

Dit onderzoek laat zien dat consumentisme in de sport meer aandacht verdient en is een eerste 
poging om tot een betrouwbaar en valide meetinstrument voor sportconsumentisme te komen.  
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Titel De determinanten van uitgaven aan fietssport 

 

Contactpersoon Erik Thibaut, Onderzoeksgroep Sport- & 
Bewegingsbeleid (KU Leuven), 
erik.thibaut@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Thibaut, E., Onderzoeksgroep Sport- & 
Bewegingsbeleid (KU Leuven), 

Scheerder, J., Onderzoeksgroep Sport- & 
Bewegingsbeleid (KU Leuven)   

Vos, S. Fontys Sporthogeschool   

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

In Vlaanderen is de fietssport de tweede populairste sport, na loopsport (Scheerder e.a., 2013). 
Fietssport blijkt dan ook voor meerdere aanbieders een (potentieel) interessante sport, waaronder 
overheden, bedrijven en verenigingen. Aan fietssport gerelateerde producten en diensten zitten dan 
ook in de lift. Vanuit deze ontwikkelingen zullen we in de presentatie dieper ingaan op het 
economische potentieel van de fietssport, namelijk de bedragen die aan fietssport besteed worden, 
aan welke producten en diensten geld wordt gegeven en welke determinanten bepalen hoe hoog de 
uitgaven aan fietssport zijn. 

Methode 

De gegevens werden verzameld in het kader van de Leuvense Fietssport Survey 2009 (Scheerder, 
Lagae & Boen, 2011). De LFS09 peilt naar de uitgaven van fietssporters, opgedeeld naar tien 
uitgavenposten (o.a. materiaal, kleding, hartslagmeter, lidgeld), die gekoppeld kunnen worden aan 
een uitgebreid aantal achtergrondkarakteristieken. Voor een gedegen analyse, wordt er gebruik 
gemaakt van specifieke analysemethoden, die – anders dan Ordinary Least Squares – rekening 
houden met nuluitgaven. Meer bepaald maken we gebruik van drie analysemethoden: Tobit, 
Heckman en Double Hurdle. Deze drie methoden behandelen consumptiebeslissingen in twee 
stappen: welke factoren bepalen of mensen al dan niet geld uitgeven aan fietssport, en – indien ze 
geld uitgeven – welke factoren bepalen de grootte van het bedrag dat ze uitgeven. 

Resultaten 

Fietssporters geven jaarlijks 961 euro uit aan hun sport, waarvan het merendeel naar materiaal gaat, 
op ruime afstand gevolgd door fietskleding en lidmaatschap. Geslacht, leeftijd, opleiding en 
sportkarakteristieken zijn bepalende factoren of mensen geld uitgeven aan fietssport, welke 
bedragen ze uitgeven en aan welke uitgavenposten ze dit doen. Daarnaast zijn ook de identificatie 
van de fietssporter met zijn/haar sport en het belang van gezondheid bepalende factoren. 

Discussie 

Voor beleidsmakers (overheid, sportclubs, sportfederaties) en commerciële organisaties is het van 
essentieel belang om inzicht te verwerven in de bedragen die fietssporters uitgeven (tien 
uitgavenposten gecombineerd met dertien variabelen) leent zich hier toe. Deze studie is dan ook 
nuttig voor zowel product- en dienstenontwikkeling, als voor marketingstrategieën, en dit zowel op 
het gebied van traditionele campagnes (televisie, radio, dagbladen) als sociale media (Facebook). 
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Titel Kosteneffectiviteit Opstart beweegprogramma versus 
Begeleid beweegprogramma van de BeweegKuur 

 

Contactpersoon Marike Hendriks, Sociale Geneeskunde, EMGO+, 
VUMC (/Bewegingswetenschappen, Univ. Maastricht), 
marike.hendriks@maastrichtuniversity.nl 

Auteur(s) Hendriks, M., Sociale Geneeskunde, EMGO+, VUMC 

Berendsen, B.A.J., Bewegingswetenschappen, 
NUTRIM, Universiteit Maastricht 

Kremers, S.P.J., Gezondheidsbevordering, NUTRIM, 
Universiteit Maastricht 

Savelberg, H.H.C.M., Bewegingswetenschappen, 
NUTRIM, Universiteit Maastricht 

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

Fysieke inactiviteit is gerelateerd aan het ontstaan van chronische ziekten en leidt daarmee tot een 
verhoogd zorggebruik en hoge kosten. Leefstijlinterventies zijn bewezen effectief in het voorkomen 
van deze chronische ziekten, maar er ontbreekt bewijs over kosteneffectiviteit. Doel van dit 
onderzoek is evaluatie van de kosteneffectiviteit van het 'opstart beweegprogramma' (Opstart BP) 
versus 'begeleid beweegprogramma' (Begeleid BP) van de BeweegKuur vanuit een 
gezondheidszorgperspectief na 1 jaar. Aan de hand van dit onderzoek worden de principes van 
economische evaluatie toegelicht. 

Methode 

De hoofdstudie is een cluster gerandomiseerd onderzoek in 30 huisartsenpraktijken in Nederland 
met 2 jaar follow-up en wordt uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief. Aansluitend zal de 
10-jaars kosteneffectiviteit worden bepaald via een model. Design van de tussentijdse economische 
evaluatie is een kostenutiliteitstudie vanuit een gezondheidszorgperspectief met een tijdshorizon van 
1 jaar. Voor kosten wordt gekeken naar programmakosten en overige gezondheidszorgkosten. 
Utiliteit wordt gebruikt om kwaliteit van leven te berekenen. 

Resultaten 

Baseline kenmerken komen overeen tussen de groepen. Totale gezondheidszorgkosten na 1 jaar zijn 
lager bij het 'begeleid BP' dan bij het 'opstart BP'. Maar door hogere programmakosten van het 
'begeleid BP' zijn de totale gezondheidszorgkosten iets hoger dan bij het 'opstart BP'. In beide 
groepen is de utiliteit toegenomen. De kwaliteit van leven over jaar 1 is iets hoger bij het 'begeleid 
BP' dan bij het 'opstart BP'. De Incrementele Kosten-Utiliteits Ratio geeft aan dat het 'begeleid BP' 
iets meer kosten en iets meer effecten oplevert. 

Discussie/conclusie 

Ondanks hogere programmakosten zijn de totale gezondheidszorgkosten van het 'begeleid BP' niet 
veel hoger dan die van het 'opstart BP'. Onderzoek met langere tijdshorizon zal moeten uitwijzen of 
zorggebruik bij het 'begeleid BP' blijft dalen en hoe kwaliteit van leven in beide groepen na 2 jaar is. 
Analyse vanuit breder maatschappelijk perspectief moet uitwijzen wat er gebeurt met andere kosten 
zoals productiviteitsverliezen en kosten voor de patiënt zelf, en wat de invloed hiervan is op de 
kosteneffectiviteit. Tot slot is een kosten-effectiviteitsanalyse met klinische uitkomstmaten nodig om 
de gezondheidseffecten te vergelijken met andere leefstijlinterventies. Deze aanvullende analyses 
zijn nodig om lange termijn kosten en effecten te modelleren. 
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Titel The Story of London 2012 

 

Contactpersoon Paul Hover, Mulier Instituut, 
p.hover@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Hover, P., Mulier Instituut 

Straatmeijer, J., Mulier Instituut 

Romijn, D., Mulier Instituut 

Breedveld, K., Mulier Instituut 

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

De Britten hadden twee ambities met het binnenhalen van de Spelen. In de eerste plaats het 
neerzetten van een goed georganiseerd evenement en in de tweede plaats de Britse samenleving 
optimaal te laten profiteren van de Spelen. Met de Spelen als katalysator stelde de nationale 
overheid zich ten doel om de sportdeelname te verhogen, de economie een impuls te geven, de 
sociale samenhang te verbeteren en om de sociaal-economische achterstand van Oost-Londen aan te 
pakken. In dit onderzoek wordt een jaar na dato de balans ten aanzien van de maatschappelijke 
betekenis van de Olympische en Paralympische Spelen 2012 opgemaakt.  

Methode 

Er is gebruikgemaakt van onderzoeken die in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgevoerd. Daarnaast is 
een onderzoek onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd. 

Resultaten 

De organisatie van de Spelen van 2012 is goed verlopen. Het organisatiecomité genereerde met 2,41 
miljard GBP aan inkomsten een bescheiden winst. De publieke bijdrage bedroeg minstens 9,3 miljard 
GBP. Eind 2012 is de sportinfrastructuur verbeterd, maar is het niveau van sportdeelname onder 
Britse volwassenen tussen 2005 en 2012 niet wezenlijk veranderd. De netto economische impact van 
de investering in het Olympisch Park bedraagt 7,3 miljard GBP. De helft van de volwassen Britten 
geeft aan dat het beeld dat men van het eigen land heeft dankzij de Spelen is verbeterd. Het 
draagvlak voor de Spelen onder Britten fluctueerde in de periode 2005-2012 tussen 60 en 70 
procent. Het niveau van vrijwilligerswerk onder volwassenen in het land is tussen 2005 en 2012 niet 
veranderd. De Spelen hebben bijgedragen aan een versnelling in de planvorming voor de regeneratie 
van Oost-Londen en een noodzaak voor publiek-private samenwerking. Oost-Londen loopt de 
sociaal-economische achterstand in. 

Discussie/conclusie 

De organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen kan met een bescheiden financiële winst 
georganiseerd worden, zo bleek ook in Londen. Het realiseren van een landelijke maatschappelijke 
legacy - aangezwengeld door een publieke miljardeninvestering – is een grotere uitdaging. Tijdige 
planvorming en een selectie van de juiste partners zijn cruciaal. Verwacht mag worden dat het 
Verenigd Koninkrijk op termijn zal profiteren van de imago-verbetering die de Spelen hebben 
bewerkstelligd (o.a. meer toeristen, meer buitenlandse investeerders). Datzelfde geldt mogelijk ook 
voor het niveau van sportdeelname. 
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Titel Invloed bezuinigingen bij de (indoor)sport-vereniging 

 

Contactpersoon Jelle Schoemaker, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, jelle.schoemaker@han.nl 

Auteur(s) Schoemaker, J., Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 

Thema Economische aspecten van sport en bewegen 

 

Introductie 

De Rijksoverheid bezuinigt fors en legt de bal daarbij vooral neer bij de lokale overheid. Lange tijd 
leek de sport zich aan dit zicht te kunnen onttrekken maar in steeds meer gemeente staat de 
sportbegroting onder druk en moeten er ingrijpende keuzes worden gemaakt. De recente 
recessiepeiling van Hoekman, (2013) toonde aan dat 93% van de Nederlandse gemeenten bezuinigd 
op sport of gaat dat in de komende collegeperiode doen. Er is echter weinig bekend over de gevolgen 
die deze bezuinigen hebben op het verenigingsleven.  

Methode 

Bij tien Gelderse gemeente zijn beleidsmedewerkers geïnterviewd middels een semigestructureerd 
vragenlijst over de bezuinigingen en de ingeschatte gevolgen voor de verenigingen. Vervolgens zijn er 
bij één gemeente die in het verleden (2010-2011) wijzigingen in het tarievenstelsel heeft 
doorgevoerd (gem. verhoging 10%), vijf binnensportverenigingen geïnterviewd middels een 
semigestructureerde vragenlijst over de consequenties van de doorgevoerde wijzigingen.  

Resultaten 

Ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond kunnen voorzichtig de volgende conclusies worden 
getrokken.  

Gemeenten weten over het algemeen wat de geplande wijzigingen in het subsidie en tarievenstelsel 
voor de sportverenigingen gaat betekenen in termen van huurtarieven maar hebben geen zicht op 
hoe de vereniging de verhoging van de tarieven of de verlaging/verdwijning van de subsidie zal gaan 
oppakken en welke gevolgen dit heeft voor de financiële situatie van de vereniging. 

De onderzochte sportverenigingen berekenen de verhoging van de accommodatietarieven door aan 
de leden in de vorm van contributie. Tot op heden heeft dit bij de onderzochte vijf indoor 
sportverenigingen niet geleid tot ledenverloop.  

Discussie 

Deze eerste verkenning laat zien dat de verenigingen de verhoging van de tarieven en het verdwijnen 
van de subsidies goed kunnen opvangen door de contributie (geleidelijk) te laten toenemen. Bij de 
onderzochte vijf verenigingen heeft dit tot op heden niet geleid tot ledenverloop. Dit sluit aan bij het 
grootschalig prijselasticiteitonderzoek van de Boer (2012) dat concludeerde dat een lichte stijging 
van de contributie niet direct leidt tot weggaande leden.  

Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of deze voorzichtige conclusie voor meer sportverenigingen 
in Nederland geldt en welk gevolg verdere stijging van contributie voor de vereniging oplevert. 
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Parallel sessie - Hardloopevenementen 

 

Borgers, J., Scheerder, J., Vanreusel, B. & Vos, S. (2013). Onderzoek naar het aanbod en gebruik van 
Finse pistes in Vlaanderen. 

 

Vos, S.,Walravens, R., Hover, P. & Scheerder, J. (2013). Voor de pret of de prestatie? Typologieën van 
evenementlopers op basis van hun houdingen en motieven. 
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Titel Onderzoek naar het aanbod en gebruik van Finse 
pistes in Vlaanderen  Titel is verplicht   

 

Contactpersoon Julie Borgers, KU Leuven, Steunpunt voor 
Beleidsrelevant Onderzoek Sport (Vlaamse overheid), 
julie.borgers@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Borgers, J., KU Leuven 

Scheerder, J., KU Leuven   

Vanreusel, B., KU Leuven   

Vos, S., Fontys Sporthogeschool Eindhoven, KU Leuven   

Thema Hardloopevenementen 

 

Situering 

Loopsport zit in de lift, dat blijkt uit tal van (inter)nationale onderzoeken naar deelname, sociale 
profielen en consumptiepatronen binnen de loopsportmarkt (Scheerder et al., 2013; 2014). Om 
tegemoet te komen aan de trend in recreatieve loopsportdeelname, wordt er door de Vlaamse 
overheid geïnvesteerd in de aanleg van Finse pistes. Een Finse piste is een lusvormig loopparcours 
dat bedekt is met boomschors of houtschilfers, en hierdoor een comfortabele ondergrond biedt. 
Hiermee wil men specifiek voorzien in veilige en gezonde loopinfrastructuur voor (beginnende) 
recreatieve lopers (Vlaamse Regering, 2011). 

Onderzoeksdoelen 

Om de efficiëntie van de aanleg van Finse pistes in Vlaanderen te evalueren, wordt in dit onderzoek 
de aantrekkingskracht en het bereik ervan in kaart gebracht. Hiervoor worden volgende vragen naar 
voren geschoven: (i) wat is het sociaal en sportief profiel van Finse piste-lopers?; (ii) wat is het profiel 
van de gemeenten die een Finse piste aanbieden; (iii) wat is de invloed van het aanbod op het 
gebruik van Finse pistes? 

Methode 

Data voor deze studie werden verzameld aan aanbod- en participatiezijde. Aan aanbodzijde werd op 
basis van een online vragenlijst bij gemeentelijke sportdiensten in Vlaanderen (n=131; RR=86,8%) 
een inventarisatie gemaakt van technische kenmerken van de Finse piste en motieven van de 
gemeente voor aanleg van deze loopinfrastructuur. Aan participatiezijde werden 508 Finse piste-
lopers bevraagd op basis van een vragenlijst naar socio-demografische en sportieve 
achtergrondkenmerken (RR=99,0%).  

Resultaten en implicaties 

Resultaten van deze studie zullen toelaten de aantrekkingskracht het bereik van Finse pistes in 
Vlaanderen in kaart te brengen. Hierdoor kan de efficiëntie van de aanleg van Finse pistes als 
overheidsinvestering om tegemoet te komen aan eigentijdse noden in sportdeelname geëvalueerd 
worden.  

Op het ogenblik van abstractsubmissie is de datacollectie afgerond. Resultaten en implicaties van dit 
onderzoek zullen klaar zijn om voorgesteld te worden op het congres.  
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Titel Voor de pret of de prestatie? Typologieën van 
evenementlopers op basis van hun houdingen en 
motieven   

 

Contactpersoon Steven Vos, Fontys Sporthogeschool / 
Onderzoeksgroep Sport- & Beweegbeleid (KU Leuven), 
steven.vos@fontys.nl 

Auteur(s) Vos, S., Fontys Sporthogeschool / Onderzoeksgroep 
Sport- & Beweegbeleid (KU Leuven), 

Walravens, R., Fontys Sporthogeschool   

Hover, P., Mulier Instituut   

Scheerder, J., Onderzoeksgroep Sport- & 
Beweegbeleid (KU Leuven)   

Thema Hardloopevenementen 

 

Introductie 

Hardlopen is vandaag een van de meest populaire bewegingsvormen in de Lage Landen. Bovendien is 
er ook een opvallende toename van de deelname aan hardloopevenementen, in combinatie met een 
enorme diversiteit aan deelnemers (Hover & Romijn, 2010; Scheerder, Vos & Pauwels, 2009). Om 
optimaal in te spelen op dit steeds gevarieerder deelnemerspubliek is een goed zicht op hun profiel 
noodzakelijk. Een typologie op basis van hun houdingen, identificatie en motieven ten aanzien van de 
loopsport laat, in vergelijking met een segmentatie op basis van achtergrondkenmerken of hardloop 
gerelateerde kenmerken, toe om (nog) meer op maat in te spelen op de behoeften van 
evenementlopers. 

Methode 

Gegevens werden via een online enquête verzameld bij deelnemers aan 2 hardloopevenementen 
georganiseerd door de Stichting Marathon Eindhoven (Ladies Run Flow 2013 (respons n= 438) en 
Army Urban Run 2013 (respons n= 534). De typologie van loopsporters werd in 3 stappen 
opgebouwd: (1) reductie van opvattingen en houdingen ten aanzien van de loopsport tot een 
beperkt aantal componenten via een PCA; (2) constructie van schalen op basis van deze 
componenten; en (3) indeling van loopsporters in types (op basis van schaalscores) via een 
clusteranalyse. Deze methode werd reeds eerder succesvol toegepast door Vos en Scheerder (2009) 
bij een sample van 7.110 hardlopers in Vlaanderen. 

Resultaten 

In de presentatie wordt toelichting gegeven bij de typologie op basis van sociaal-psychologische 
karakteristieken. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen (1) de 2 geselecteerde evenementen 
die ieder een specifiek publiek aanspreken , (2) de typologie die in Vlaanderen werd ontwikkeld, en 
(3) bijkomende gegevens verzameld tijdens de Marathon van Eindhoven 2013. 

De verschillende types van hardlopers hebben ieder hun eigenheid en verschillen onderling 
bovendien ook wat betreft achtergrondkenmerken, hardloopgedrag en behoeften op het vlak van 
hardlopen.  

Discussie & conclusie 

Een typologie van evenementlopers op basis van hun houdingen en motieven biedt een belangrijke 
meerwaarde. Dergelijke typologie en de daarmee gepaard gaande eigenheid en verwachtingen van 
de verschillende onderscheiden groepen, biedt inspiratie aan evenement- en loopsportaanbieders, 
hardloopverenigingen, loopgroepen … voor het meer doelgericht toepassen van marketing- en 
communicatiestrategieën en een betere afstemming van hun aanbod en dienstverlening. 
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Parallel sessie - Monitoren van sport en bewegen 

 

Tiessen-Raaphorst, A., Van den Broek, A. & Van den Dool, R. (2013). Sport en cultuur: activiteiten 
beoefend of bezocht door dezelfde mensen? 

 

Van der Werff, H. & Breedveld, K (2013). Zwemmen in Nederland - Tussen genot en gevaar. 

 

Kalmthout, J. van & Simons, D. (2013). Vitaliteitsindex Arnhem. 

 

Kalmthout, J. van & Werff, H. van der (2013). SportAanbiedersMonitor 2012 – Realisatie van 
sportieve en organisatorische ambities. 

 

Van den Berg, L. & Van Lindert, C. (2013). Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten. 

 

Giesbers, H. (2013). Sport op de kaart. 
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Titel Sport en cultuur: activiteiten beoefend of bezocht 
door dezelfde mensen? 

 

Contactpersoon Annet Tiessen-Raaphorst, SCP, a.tiessen-
raaphorst@scp.nl 

Auteur(s) Tiessen-Raaphorst, A., SCP 

Broek, A. van den, SCP   

Dool, R. van den, SCP/Mulier Instituut   

Thema Monitoren van sport en bewegen 

 

Introductie 

Cultuur en sport hebben veel overeenkomsten. Zowel aan cultuur als aan sport beleven mensen 
plezier als bezoeker of toeschouwer, beide zowel door naar voorstellingen of wedstrijden te gaan of 
door de media te volgen. Beiden kunnen ook actief beoefend worden in de vrijetijd, waardoor men 
een amateurkunstbeoefenaar is of een sporter, zo niet beide. Niet alle mensen nemen deel aan deze 
activiteiten en niet alle groepen in de samenleving in dezelfde mate. In deze presentatie geven we 
een beeld van deelname aan beide activiteiten in Nederland en vergelijken we ze met elkaar. 

Methode 

In de winter van 2012/2013 zijn door het SCP nieuwe data verzameld over sport- en cultuurdeelname 
van Nederlanders door middel van de Vrijetijdsmonitor (VTO). Het CBS heeft het onderzoek 
uitgevoerd door middel van internetvragenlijsten en face-to-face interviews. In totaal hebben 2842 
Nederlanders de vragen beantwoord, waardoor een representatief beeld van Nederland ontstaat. 

Resultaten 

In de presentatie gaan we kort in op de eerste uitkomsten van de VTO wat betreft deelname en 
bezoek van sport en cultuur en overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers. We vergelijken 
participatieniveau's (doen net zoveel mensen aan sport als cultuur?), maar ook patronen in 
deelname, gerelateerd aan kenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding. Tot slot gaan we in op tot 
op welke hoogte deelname aan sport en cultuur tezamen komen op individueel niveau.  

Conclusie/ Discussie 

Met de Vrijetijdsomnibus heeft het SCP een nieuw instrument in handen waarmee een mooie reeks 
van data voor sport en cultuur opgebouwd kan gaan worden. Twee terreinen waar vanuit het 
overheidsbeleid altijd veel aandacht is. Door aandacht te besteden aan beide onderwerpen zijn deze 
ook voor het beleid op interessante wijze te vergelijken en zijn lessen te trekken voor de toekomstige 
ontwikkeling van beide sectoren.  
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Titel Zwemmen in Nederland - Tussen genot en gevaar. 

 
 

Contactpersoon Harold van der Werff,  Mulier Instituut, 
h.vanderwerff@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Werff, H. van der,  Mulier Instituut 

Breedveld, K., Mulier instituut 

Thema Monitoren van sport en bewegen 

Zwemmen is een van Nederlands meest beoefende sporten, maar er zijn aanwijzingen dat het 
zwemmen aan populariteit verliest. De presentatie licht dit toe aan de hand van vier 
aandachtspunten: zwemvaardigheid van kinderen, zwemveiligheid, zwemdeelname en 
zwemaccommodaties. 

 

Er zijn al heel veel data omtrent het zwemmen verzameld, maar nooit eerder zijn de verschillende 
bronnen bij elkaar gebracht in één publicatie. Voor 'Zwemmen in Nederland' is onder meer 
gebruikgemaakt van een vragenlijst onder zwembaden en zwemlesaanbieders (Zwemmonitor), 
vragenlijsten van de SportAanbiedersMonitor, Sportersmonitor / Nationaal Sportonderzoek, 
Tijdsbestedingsonderzoek (SCP) en OBiN (VeiligheidNL). Verder hebben CBS, VSG, KNZB, Nationaal 
Platform Zwembaden | NRZ, VeiligheidNL en Reddingsbrigade Nederland meegeschreven aan de 
verschillende hoofdstukken en/of statistisch materiaal aangedragen. Ook is een uitgebreide 
literatuurstudie gedaan. 

 

Het onderzoek laat zien dat de zwemvaardigheid in Nederland nog steeds op een hoog peil staat, 
maar dat het niet voltooien van het gehele Zwem-ABC, het steeds meer verdwijnen van het 
schoolzwemmen en minder zwemmen maken dat de geoefendheid aan erosie onderhevig zijn. 
Verder vraagt de veiligheid in zwembaden en aan de stranden om aandacht. Ook dit jaar werd 
Nederland opgeschrikt met enkele tragische verdrinkingen. 

Met drie nationale zwemkoepels heeft zwemmen zowel bij de breedtesport als bij de topsport een 
stevige fundering, maar de zwembonden verloren de laatste jaren stelselmatig leden. Verder komt 
naar voren dat hoewel de algehele sportparticipatie de afgelopen jaren is gestegen, de 
zwemparticipatie gelijk bleef en dat de gemiddelde zwemfrequentie daalt.  

Om het zwemmen voor iedereen toegankelijk te maken zijn er in Nederland ongeveer 700 openbare 
zwembaden. Echter, 12 procent van de zwembaden wordt met sluiting bedreigd. Vooral 
openluchtzwembaden hebben het moeilijk.  

 

Bij het zoeken naar oplossingen bij de gesignaleerde aandachtspunten dient rekening te worden 
gehouden met de huidige economische recessie en de daarmee gepaarde bezuinigingen bij zowel 
huishoudens, zwembaden en de overheden. Dit vraagt keuzes en creatieve oplossingen. Overheid, 
commercie en burgerij dienen de handen ineen te slaan om de ijzersterke infrastructuur die 
Nederland kent overeind te houden. Vanzelf zal dat niet gaan, te leren valt het zeker. En eng is het 
vast ook. Dat beeld moet het zwemmen bekend voorkomen.  
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Titel Vitaliteitsindex Arnhem 

 

Contactpersoon Janine van Kalmthout, Mulier Instituut, 
j.vankalmthout@mulierinstituut.nl  

Auteur(s) Kalmthout, J. van, Mulier Instituut  

Simons, D., Sportbedrijf Arnhem 

Thema Monitoren van sport en bewegen 

 

Introductie 

In de nieuwe sportvisie voor de Gemeente Arnhem is een belangrijke rol weggelegd voor 
sportorganisaties. Om sportverenigingen beter te kunnen benutten als samenwerkingspartner is er 
behoefte aan een goed inzicht in de kracht van de diverse sportverenigingen en hun mogelijkheden 
en onmogelijkheden. Hiertoe heeft de gemeente Arnhem in samenwerking met het Mulier Instituut 
een Verenigingsmonitor uitgezet, waarin aandacht is voor de stand van zaken bij sportverenigingen 
in Arnhem en hun mogelijkheden en bereidheid om binnen het sportbeleid als 
samenwerkingspartner van de gemeente Arnhem te fungeren. Vervolgens is een Vitaliteitsindex 
ontwikkeld om verenigingen te kunnen classificeren en een 'op maat' benadering toe te kunnen 
passen.  

Methode 

De Verenigingsmonitor is een uitgebreide vragenlijst waarin de stand van zaken bij sportverenigingen 
(en stichtingen) wordt gemeten op verschillende terreinen zoals ledenontwikkeling, kader, financiën, 
beleid, sportaanbod en ondersteuningsbehoefte. De vitaliteit van de Arnhemse sportverenigingen 
wordt gemeten met behulp van de Verenigingsmonitor. Op basis van de antwoorden van een 
vereniging in de Verenigingsmonitor wordt per vereniging gekeken naar de scores op de vier criteria 
die samen de Vitaliteitsindex vormen: (1) kwaliteit en continuïteit, (2) strategie, (3) maatschappelijk 
actief en (4) actief vrijwilligersbeleid (tabel 1). 
Op elk van de vier criteria kan een vereniging onvoldoende, voldoende, goed of uitmuntend scoren.  
De combinatie van de scores op de vier criteria bepaalt de plaats van een vereniging in één van de 
vier benoemde segmenten: (1) de basis sportvereniging, (2) de gezonde sportvereniging, (3) de vitale 
sportvereniging of (4) de vitaal maatschappelijk betrokken sportverenigingen. 

Resultaten 

De helft van de verenigingen in Arnhem is aan te merken als een gezonde verening. Het segment 
vitaal maatschappelijk betrokken is momenteel nog niet gevuld. Een kwart van de verenigingen zit in 
het segment vitaal. In dit segment heeft twee derde van de verenigingen het potentieel om door te 
groeien naar het segment vitaal maatschappelijke betrokken.  

Conclusie 

Door een vitaliteitsindex te integreren in de verenigingsmonitor is de gemeente Arnhem in staat om 
sportverenigingen te segmenteren en een ontwikkelingsplan per vereniging te schetsen waar het 
verenigingsondersteuningsbeleid op kan worden afgestemd. 
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Titel SportAanbiedersMonitor 2012 – Realisatie van 
sportieve en organisatorische ambities 

 

Contactpersoon Janine van Kalmthout,  Mulier Instituut, 
j.vankalmthout@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Kalmthout, J. van, Mulier Instituut 

Werff, H. van der, Mulier Instituut 

Thema Monitoren van sport en bewegen 

 

Introductie 

De ongeveer 27.000 sportverenigingen vervullen een onmisbare functie in het Nederlandse 
sportlandschap. Zij organiseren trainingen en verzorgen voor hun sporters deelname aan 
competities, toernooien en andere sportieve activiteiten. Hoe lukt het deze organisaties waar het 
werk grotendeels wordt gedaan door vrijwilligers overeind te blijven? 

Methode 

De SportAanbiedersMonitor (SAM, voorheen 'Verenigingsmonitor') is een initiatief van het ministerie 
van VWS, NOC*NSF en het Mulier Instituut. Sinds 2000 wordt jaarlijks een vragenlijst uitgezet onder 
sportverenigingen. Momenteel maken ongeveer 1.200 verenigingen deel uit van het panel. 
Onderwerpen zijn onder meer: ledenaantallen, inzet van vrijwilligers en betaalde krachten, 
verenigingsactiviteiten, financiën, knelpunten en speerpunten in beleid, maatschappelijke rol en 
veilig sportklimaat. Een groot deel van de vragen komt jaarlijks terug, wat het mogelijk maakt 
ontwikkelingen te signaleren. Daarnaast zijn er vragen die ingaan op de actuele onderwerpen. 

In 2012 is naast de reguliere meting bij vijf sportbonden een bondspecifieke meting uitgevoerd. Alle 
verenigingen van de KNVB (voetbal), KNZB (zwemmen), KNSB (schaatsen) en KNBLO-NL en NWB 
(wandelen) zijn benaderd en voor elke bond is een aparte rapportage gemaakt. In deze presentatie 
wordt ingegaan op de meest opmerkelijke uitkomsten van SAM, met daarbij speciale aandacht voor 
verschillen tussen het Nederlands gemiddelde en de uitkomsten van de vier genoemde sporten. 

Resultaten 

90% van de verenigingen heeft een groeiambitie, maar hoe kunnen ze die realiseren? Veel 
verenigingen focussen op werving en behoud van leden én van kader. Financiën waren altijd al een 
belangrijk topic en dat is in de huidige economische recessie niet verminderd. 8% geeft aan dat de 
financiële situatie niet gunstig is. In de presentatie wordt verder ingegaan op hoe verenigingen hun 
plannen gestalte (proberen te) geven. 

Discussie 

Naast de traditionele verenigingen hebben de commerciële sportaanbieders een grote rol in het 
aanbieden van sport- en beweegactiviteiten. Betreft het hier twee concurrerende entiteiten of vullen 
ze elkaar perfect aan? 
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Titel Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten  

 

Contactpersoon Lilian van den Berg, Onbeperkt Sportief, 

lvandenberg@onbeperktsportief.nl 

Auteur(s) Berg, L. van den, Onbeperkt Sportief, 

Lindert, C. van, Mulier Instituut 

Thema Monitoren van sport en bewegen 

 

Introductie  

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend (boven)lokaal te verankeren is de rol 
van gemeenten onmisbaar. Daarom is het van belang dat gemeenten hierbij worden ondersteund 
met de juiste kennis. Met behulp van de Gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport kan worden 
aangegeven wat de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente? is. Door deze 
mogelijke behoefte af te zetten  tegen het aanbod voor de sporters met een handicap, kan 
geconstateerd worden waar en welke interventies er in een gemeente noodzakelijk zijn om 
gehandicaptensport te bevorderen en kunnen worden toegepast. Met behulp van deze match kan de 
betreffende gemeente geadviseerd worden welke verbeteringen of interventies op het gebied van 
gehandicaptensport mogelijk zijn.  

Methodiek  

Onbeperkt Sportief werkt samen met het Mulier Instituut de sportmatch (door) te ontwikkelen en 
toepasbaar te maken voor andere gemeenten. Dit proces is nog niet voltooid. Afhankelijk van onder 
andere de informatie waarover gemeenten zelf beschikken, wordt een rapportage opgesteld met de 
volgende onderdelen:  

1. Een schatting van het aantal mensen per wijk of gemeente dat een matige of ernstige 
lichamelijke handicap heeft, berekend op basis van de landelijk Gezondheidsenquête. Per 
leeftijds- en inkomensgroep wordt er voor elke vorm van lichamelijke handicap vastgesteld 
hoeveel procent een matige of ernstige handicap heeft; 

2. Een overzicht van de vindplaatsen van mensen met een handicap in een gemeente. Met 
behulp van internet (o.a. www.kiesbeter.nl) zijn de locaties achterhaald en is informatie 
opgezocht over het aantal bewoners of cliënten met een verstandelijke handicap. Op basis 
van gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (www.duo.nl) wordt een overzicht gemaakt van de onderwijsinstellingen 
waar kinderen en jongeren met een handicap gebruik van maken; 

3. Een overzicht van het gemeentelijke sportaanbod voor mensen met een handicap; 
4. Een analyse van de (mis)match, waar lijken (de potentiële) vraag en aanbod elkaar wel en 

niet te raken; 
5. Aanbevelingen ten aanzien van interventies die de gemeente kan toepassen om de 

sportdeelname van mensen met een handicap te bevorderen. 

De informatie wordt in kaart gebracht in de vorm van tabellen (aantallen) en kaarten (geografische 
informatie).   

Bevindingen  

Om na te gaan wat de waarde van het model in de praktijk is, heeft Onbeperkt Sportief, met 
ondersteuning van het Mulier Instituut, een pilot uitgevoerd voor de gemeente Utrecht.  

Discussie/conclusie  

Tijdens de presentatie gaan we in op de methodiek en bespreken we enkele resultaten uit de pilot in 
de gemeente Utrecht.  
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Titel Sport op de kaart 

 

Contactpersoon Henriette Giesbers, RIVM, henriette.giesbers@rivm.nl 

Auteur(s) Giesbers, H., RIVM 

Thema Monitoren van sport en bewegen 

 

Deze website is een instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer 
inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor 
beleid en praktijk. 

Aan de basis van deze website ligt het rapport van het SCP (Versterking data-infrastructuur Sport) uit 
2012. In dit SCP-rapport is een set kernindicatoren opgesteld om ontwikkelingen in de sport 
gedurende een lange periode te kunnen volgen. Op basis van dit rapport is door het RIVM 
geïnventariseerd welke gegevens op regionaal niveau beschikbaar zijn.In 2012 zijn door het 
ministerie van VWS de volgende doelen geformuleerd: 

1. Inzicht in de huidige situatie van sport- en beweegaanbod op buurtniveau (sport- en 
beweegaanbod bestaat zowel uit sport- en beweegaccommodaties als het organiseren van sport- en 
beweegaanbod). 

2. Inzicht in het gebruik van sport- en beweegaanbod, in termen van sportparticipatie en de 
beweegnorm op buurtniveau. 

3. In kaart brengen van trends en ontwikkelingen in aanbod/gebruik van sport- en beweegaanbod. 
 

Dit heeft geleid tot de lancering van www.sportopdekaart.nl op 25 september 2013 tijdens het 
congres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). In deze eerste versie zijn een zestal 
onderwerpen opgenomen: 

 Sport- en beweegdeelname 

 Sport- en beweegaanbod 

 Gehandicaptensport 

 Sportzorg 

 Topsport 

 Beleid 
 

Deze onderwerpen zijn ondergebracht in de Nationale Atlas Volksgezondheid (www.zorgatlas.nl). 
Bovenstaande onderwerpen zijn ook via het thema Sporten en Bewegen in de Zorgatlas te vinden. De 
structuur van deze Atlas is aan de linkerkant een kaartje en aan de rechterkaart een praatje. Zo is het 
mogelijk om in een oogopslag een beeld te krijgen van een bepaald onderwerp. Moeilijk te 
beschrijven patronen kunnen op deze manier inzichtelijk worden gemaakt.Met het thema Sporten en 
Bewegen wordt gestreefd om een zo’n compleet mogelijk overzicht te geven van 
gegevensbestanden, die verzameld worden door verschillende instituten. Door deze allemaal bij 
elkaar te brengen in www.sportopdekaart.nl worden de verschillende onderwerpen met elkaar 
geïntegreerd. Het RIVM heeft hiermee een coördinerende functie in het bij elkaar brengen van 
kennis en gegevens die zich lenen voor ontsluiting via www.sportopdekaart.nl. RIVM heeft ook een 
agenderende functie. Als blijkt dat er behoefte is bij gebruikers aan bepaalde data waar nog niet in is 
voorzien dan kan het RIVM daar actie op ondernemen. In 2014 zal deze website verder worden 
ontwikkeld. Bestaande kaarten zullen worden geactualiseerd. Bestaande onderwerpen zullen 
uitgebreid worden en waar mogelijk zullen onderwerpen worden verdiept.  Dit alles zal in nauwe 
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samenwerking gebeuren met onder andere organisaties als Mulierinstituut, NOC*NSF, SCP, NISB.  
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Parallel sessie - Respect voor verleden: oog voor toekomst 

 

Van de Vooren, J. &  Rijpstra, J. (2013). Sport en koningshuis. 

 

Van Gent, M. (2013). Korfbal: de weg naar officiële erkenning.  

 

De Schepper, J., Skinner, J. & Zakus, D. (2013). Zijn MBO-sportmanagement studenten in Nederland 
wel beroepsbekwaam? Een studie naar hun kritisch reflectieve houding in de 
beroepspraktijkvorming.  
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Titel Sport en koningshuis 

  
 

Contactpersoon Jurryt van de Vooren, Sportgeschiedenis.nl, 

jurryt@xs4all.nl   

Auteur(s) Vooren, J. van de, Sportgeschiedenis.nl, 

Rijpstra, J., KVLO 

Thema Respect voor verleden: oog voor toekomst 

 

Jan Rijpstra (voormalig VVD-kamerlid en nu voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Lichamelijke 
Opvoeding KVLO) en ik (sporthistoricus, Olympisch Stadion, VPRO Geschiedenis, eigenaar 
Sportgeschiedenis.nl) werken aan een heruitgave van een uniek boek uit 1898. De Nederlandse 
sportwereld overhandigde toen aan koningin Wilhelmina een sportalbum als huldeblijk aan de 
nieuwe vorstin. Het was voor de eerste keer dat de Nederlandse sport samenwerkte in een 
gezamenlijk initiatief – veertien jaar voordat het Nederlands Olympisch Comité werd opgericht. 

 

Het was een uniek album, gemaakt door de beste kunstenaars van die tijd die de toenmalige 
sportwereld presenteerden. Het album bestond echter maar in een oplage van één en ligt sinds 1898 
in het Koninklijk Huis Archief. 

 

Vanwege de recente troonswisseling wilden wij deze heruitgave, waarvoor we persoonlijk 
toestemming nodig hadden van de nieuwe koning. Die kregen we binnen een maand! Nu zijn we dus 
hard aan het werk om een hoogwaardige heruitgave te maken, en daarbij een publieksuitgave in een 
hogere oplage. 

Hierbij zal ook een historisch achtergrondverhaal komen over de banden tussen sport en koningshuis 
- een nog onbekend verhaal in de Nederlandse geschiedschrijving, waarnaar ik de laatste jaren veel 
onderzoek heb gedaan, onder meer in opdracht van NOC*NSF. 

 

Behalve een heruitgave willen Jan en ik een nieuw sportalbum maken, dat moet voldoen aan de 
moderne eisen van een publicatie. Opnieuw willen we dat de Nederlandse sport zich op een 
bijzondere wijze presenteert aan de koning, geïnspireerd door onze voorgangers van 1898. 

 

In samenwerking met het Koninklijk Huis Archief ontstaan inmiddels ook al gedachten om een grote 
expositie te maken over sport en koningshuis. Hierbij zal natuurlijk ook een boek horen over dit 
onderwerp. 

 

Om wat meer idee te krijgen waarmee we bezig zijn hieronder enkele links: 

 

Over de heruitgave van het Sportalbum 1898: 

http://www.sportgeschiedenis.nl/2013/06/24/koning-geeft-toestemming-sportalbum-1898-wordt-
opnieuw-uitgegeven.aspx 

 

Het Koninklijk Huis Archief over dit album, met foto's: 

http://www.koninklijkhuis.nl/foto-en-video/tentoonstelling-koninklijk-huisarchief/spor 

  

50



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Titel Korfbal: de weg naar officiële erkenning 

 

Contactpersoon Michel van Gent, Huygens ING Den Haag 

michel.van.gent@huygens.knaw.nl 

Auteur(s) Gent, M. van, Huygens ING Den Haag 

 

Thema Respect voor verleden: oog voor toekomst 

 

Korfbal is in meerdere opzichten een unieke sport. Het is de enige sport ter wereld die in Nederland 
is uitgedacht en waarin ons land tot de dag van vandaag een toonaangevende rol vertolkt. Verder is 
het ook de enige sport ter wereld die gemengd wordt beoefend en waarin vrouwen en mannen in 
principe gelijke kansen hebben om bijvoorbeeld scheidsrechter of bestuurder te worden. 
In de lezing wordt uiteengezet hoe korfbal in Nederland zich ontwikkelde in de periode 1902-1938. In 
1902 werd de eerste korfbalwedstrijd in ons land gespeeld en in 1938 ontving de Nederlandsche 
Korfbalbond het predicaat Koninklijk. Hoe kwam het dat korfbal in relatief korte tijd zo sterk groeide 
en officiële erkenning kreeg in ons land? Welke factoren waren er die positief voor de ontwikkeling 
van korfbal uitpakten en waren er ook factoren die belemmeringen bleken? Welke invloed had het 
gemengde karakter van de sport in de beeldvorming naar de buitenwereld? 
Deze vragen zullen met ondersteuning van citaten en foto's zo goed mogelijk worden beantwoord. 
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Titel Zijn MBO-sportmanagement studenten in Nederland 
wel beroepsbekwaam? Een studie naar hun kritisch 
reflectieve houding in de beroepspraktijkvorming. 

 

Contactpersoon Jos de Schepper, Griffith University,  
j.deschepper@griffith.edu.au 

Auteur(s) Schepper, J. de, Griffith University 

Skinner, J. 

Zakus, D. 

Thema Respect voor verleden: oog voor toekomst 

 

Introductie 
Eén van de voornaamste intenties van het middelbaar -en hoger beroeps onderwijs is het afleveren 
van beroepsbekwame afgestudeerde studenten. De samenwerking tussen het onderwijs en het 
werkveld in de vorm van Beroepspraktijkvorming (BPV) wordt gezien als een middel om een betere 
transfer mogelijk te maken tussen theorie en praktijk. Een kritische reflectieve beroepshouding van 
de student wordt in deze studie beschouwd als een essentieel onderdeel van het leer - en 
werkproces binnen de BPV. 
 
De doelstelling van deze studie is om de onderliggende kwalitatieve emotionele, culturele en sociale 
aspecten van kritisch reflecteren door de lens van de mogelijk toekomstige werkgever te bekijken. Er 
wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag wat de waarde én plaats van kritisch reflecteren 
dient te zijn binnen de MBO sportmanagement opleidingen om een student beroepsbekwa(a)m(er) 
op te leiden. 
Methode 
Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde kwantitatieve studie naar het niveau van kritisch 
reflectie bij derde –en vierdejaars mbo-studenten binnen het uitstroomprofiel “operationeel sport en 
bewegingsmanager' van 20 opleidingen sport en bewegen in Nederland, zijn 13 semi gestructureerde 
interviews bij BPV-begeleiders gehouden. Wat zijn de verwachtingen die ze hebben van studenten en 
kunnen studenten aan dit verwachtingspatroon voldoen? Wat is hun mening van de waarde van een 
kritisch reflectieve houding binnen de BPV en wat zou de plaats van kritisch reflecteren binnen het 
sport management curriculum moeten zijn? 
Bevindingen 
Analyse van de interviews laat zien dat er ten eerste een aanzienlijk verschil te vinden is in het 
definiëren en omschrijven van de term kritisch reflecteren binnen de BPV. Ten tweede voldoen de 
studenten niet aan de verwachtingen van de begeleiders. Studenten ontwikkelen zich naar 
tevredenheid en verwachting in de individuele component van kritisch reflecteren maar blijven 
achter in de sociale component van het kritisch reflecteren. Dit heeft gevolgen voor het functioneren 
van het bedrijf. 
Discussie / conclusie 
Bovenstaande resultaten indiceren dat wanneer studenten binnen de BPV kritisch reflectiever 
zouden zijn, het zou kunnen bijdragen aan een beter functioneren van het bedrijf. Bovendien zou het 
betekenen dat, als een student een kritische reflectieve houding zou hebben, een student een 
hogere beroepsbekwaamheid wordt toebedeeld binnen het werkveld.  

  

52



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Parallel sessie - Sport, bewegen en cognitie 

 

Van der Niet, A.A.G., Hartman, E., Smith, J. & Visscher, C. (2013). Fysieke fitheid gerelateerd aan 
executieve functies en schoolvaardigheden bij basisschoolkinderen. 

 

Hartman, E., Mullender-Wijnsma, M.J., Poelarends, H.G.J.W. & Visscher, C. (2013). Korte termijn 
effect van fysiek actieve reken- en taallessen op het gedrag van kinderen in de klas. 

 

Janssen, M. (2013). Meer bewegen, beter bij de les? 
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Titel Fysieke fitheid gerelateerd aan executieve functies en 
schoolvaardigheden bij basisschoolkinderen 

 

Contactpersoon Anneke van der Niet, A.G., RuG/UMCG, Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, a.g.van.der.niet@umcg.nl 

Auteur(s) Niet, A.A.G. van der, RuG/UMCG, Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, 

Hartman, E. 

Smith, J. 

Visscher, C. 

Thema Sport, bewegen en cognitie 

 

Introductie 

Onderzoek bij kinderen toont aan dat beweging positief is gerelateerd aan executief functioneren 
dan wel de prestatie op schoolvaardigheden. Executieve functies hebben te maken met het 
organiseren en controleren van doelgerichte handelingen. Deze functies ontwikkelen zich tijdens de 
kindertijd en lijken gerelateerd aan schoolprestaties. Uit enkele studies blijkt verder dat kinderen die 
beter presteren op aerobe fitheidstesten ook beter presteren op executieve functies of 
schoolvaardigheden. Het is echter niet duidelijk of dit ook geldt voor andere componenten van 
fitheid en hoe de drie factoren, fysieke fitheid, executieve functies en schoolvaardigheden, aan 
elkaar gerelateerd zijn. Het doel van de huidige studie was daarom deze relaties gezamenlijk te 
bestuderen in een model.  

Methode 

Leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen in Noord Nederland namen 
deel. In totaal werden 263 leerlingen geïncludeerd (145 jongens, 118 meisjes). Er werden vier fysieke 
metingen afgenomen: de vertesprong (sprongkracht), sit-ups (rompkracht), 10x5 meter shuttle run 
(snelheid) en 20-meter shuttle run (aeroob uithoudingsvermogen). Executieve functies werden 
gemeten met de Tower of London en de Trailmaking test, die respectievelijk het probleemoplossend 
vermogen en de cognitieve flexibiliteit meten. Voor schoolvaardigheden werden de Cito scores 
gebruikt op rekenen, lezen en spelling. Voor het modelleren werd gebruik gemaakt van LISREL.  

Resultaten 

Uit de factoranalyse bleek dat de gemeten variabelen goede indicatoren waren van zowel fysieke 
fitheid, executieve functies als schoolvaardigheden. Fysieke fitheid werd dus niet alleen bepaald door 
aeroob uithoudingsvermogen, maar bevatte ook de overige drie fitheidsmaten. De modelanalyse liet 
zien dat fitheid positief was gerelateerd aan zowel executieve functies (r = .43) als 
schoolvaardigheden (r = .33). Het toevoegen van een verband tussen executieve functies en 
schoolvaardigheden resulteerde in een niet significante (r = -.08) relatie tussen fitheid en 
schoolvaardigheden. De relatie tussen fitheid en executieve functies bleef wel significant (r = .39). 

Discussie/conclusie 

Executieve functies spelen een belangrijke rol in de relatie tussen fysieke fitheid en 
schoolvaardigheden bij kinderen, en zijn mogelijk een voorwaarde voor het ontwikkelen van goede 
schoolvaardigheden. Bij onderzoek naar de cognitieve effecten van beweeginterventies is het 
belangrijk ook executieve functies te meten.  
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Titel Korte termijn effect van fysiek actieve reken- en 
taallessen op het gedrag van kinderen in de klas 

 

Contactpersoon Esther Hartman, Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, e.hartman@umcg.nl 

Auteur(s) Hartman, E., Centrum voor Bewegingswetenschappen, 
Universitair Medisch Centrum Groningen 

Mullender-Wijnsma, M.J.   

Poelarends, H.G.J.W.   

Visscher, C.   

Thema Sport, bewegen en cognitie 

 

Introductie 

Programma's waarin fysieke activiteit wordt gecombineerd met het leren op school laten op lange 
termijn fysieke en cognitieve effecten zien (o.a. Kibbe e.a. 2011). Op korte termijn kan een dergelijk 
programma positieve effecten hebben op aandacht en concentratie in de klas; belangrijke 
voorspellers voor schoolprestaties (Greenwood e.a. 2002), maar het is onduidelijk welke rol de 
intensiteit van de fysieke belasting hierin speelt. In het algemeen lijkt matig tot intensief bewegen 
(MVPA) een belangrijke voorwaarde voor positieve fysieke en cognitieve effecten. In de interventie 
'Fit en Vaardig op School', een 'cluster randomized trial' krijgen kinderen op 18 scholen drie keer per 
week reken- en taalles op een fysiek actieve manier. Het doel van de huidige studie was om van het 
programma a) de intensiteit van de fysieke belasting te bepalen en om b) korte termijn effecten op 
het gedrag van kinderen in de klas te onderzoeken, alsmede de rol van intensiteit van de fysieke 
belasting hierin.  

Methode 

Leerlingen van vier scholen namen deel aan het onderzoek (n=82; gemiddelde leeftijd=8.3, SD=0.6; 
38 meisjes, 44 jongens). De kinderen werden geobserveerd na 4 fysiek actieve lessen (post-fysiek) 
gepaard met 4 reguliere lessen (post-regulier). Met de methode van Grieco e.a. (2009) is onmiddellijk 
na het programma het taakgericht gedrag ('Time-on-Task'; ToT) geobserveerd. Bij een subgroep van 
69 kinderen is tijdens het programma de intensiteit van de belasting bepaald met hartslagmeters. 
Hartslaggegevens zijn omgezet naar intensiteitsscores, gebaseerd op met de methode van Edwards 
(1993).  

Resultaten 

In de subgroep bleek dat de kinderen tijdens het programma gemiddeld 88.7% van de tijd matig tot 
intensief bewogen. Na de derde en vierde gepaarde lessen bleek dat het percentage ToT post-fysiek 
significant hoger (87,6% en 87,9%) was dan post-regulier (79,6 en 83,4) (respectievelijk p <.05, 
p<.01). Er waren geen significante verschillen bij de eerste twee gepaarde lessen. Er waren geen 
significante verschillen in ToT tussen kinderen die in verschillende kwartielen van fysieke belasting 
waren ingedeeld. 

Discussie en conclusie 

Fit en Vaardig op School leidt tot overwegend MVPA tijdens de les, wat een belangrijke indicator kan 
zijn voor positieve lange termijn effecten. Het leidt ook tot positieve effecten op het gedrag in de klas 
direct na het programma, ongeacht de fysieke belasting van de kinderen tijdens het programma. 
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Titel Meer bewegen, beter bij de les? 

 

Contactpersoon Mirka Janssen, Hogeschool van Amsterdam, Academie 
Lichamelijke Opvoeding, m.janssen@hva.nl 

Auteur(s) Janssen, M., Hogeschool van Amsterdam, Academie 
Lichamelijke Opvoeding 

Thema Sport, bewegen en cognitie 

 

Introductie 

Ondanks een uitgebreide literatuurbasis over de relatie tussen lichamelijke activiteit en cognitieve 
prestatie op de lange termijn, is het bewijs van het effect van lichamelijke activiteit op de cognitieve 
prestatie direct na de activiteit, met name bij kinderen, beperkt. Het doel van deze studie was om 
meer inzicht te krijgen in dit effect, waarbij verschillende intensiteiten van lichamelijke activiteit 
werden beschouwd. 

Methode 

Om dit effect te onderzoeken is een experimentele studie uitgevoerd bij 123 bij 10-11 jarige kinderen 
van 7 basisscholen. Alle kinderen hebben vier experimentele condities (pauzes) gehad, die in 
willekeurige volgorde werden aangeboden: na 1 uur reguliere cognitieve taken gevolgd door 1) geen 
pauze (doorgaan met de cognitieve taak), 2) passieve pauze (luisteren naar een verhaal dat werd 
voorgelezen), 3) pauze met matige intensieve lichamelijke activiteit (joggen, passen, dribbelen) en 4) 
pauze met intensieve lichamelijke activiteit (rennen, springen, hinkelen). Alle pauzes duurden 15 
minuten. 

Selectieve aandacht werd voor en na de 15 minuten durende pauze gemeten in iedere 
experimentele conditie. De intensiteit van bewegen tijdens de actieve pauzes werd gemeten met een 
beweegmeter. 

Resultaten 

Na de passieve pauze, de matige intensief actieve pauze en de intensief actieve pauze waren de 
scores op de selectieve attentie test significant hoger (p<0,001) dan na de ‘geen pauze’ conditie. De 
attentie scores waren het hoogst na de matige intensief actieve pauze (verschil met de ‘geen pauze’ 
conditie=-0,59 sec, 95% BI:-0.70;-0.49). 

Discussie/conclusie 

De resultaten tonen een significant positief effect na zowel de passieve en de actieve pauzes op de 
selectieve attentie, met het grootste effect na de matig intensief actieve pauze. Dit suggereert dat 
scholen een (actieve) pauze kunnen in plannen tijdens de schooldag om het attentieniveau te 
optimaliseren en daarmee het leren te ondersteunen.  
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Parellel sessie - Sport, bewegen en gezondheid 

 

Elling-Machartzki, A. & Stuij, M. (2013). Ziekte-sport verhalen: Over veranderingen in sport- en 
beweeggedrag en betekenisgeving door ziekte.  

 

Moresi,  S., Bovens, J. & Janssen, M. (2013). Physical Activity Centre: Een schakel tussen theorie en 
praktijk & een brug van zorg naar bewegen. 

 

Savelberg, H.H.C.M., Duvivier, B.M.F.M., Bremers, M.A., Van Crombrugge, G. van, Menheere, 
P.P.C.A., Kars, M. & Schaper, N.C. (2013). Alledaagse lichamelijke activiteit verbetert 
gezondheidsrisico’s meer dan één uur intensief fietsen.  

 

Kemler, E. (2013). Een evaluatie van het (kosten)effect van het oefenprogramma SneeuwFit Online. 

 

Sluis, A. van der, Elferink-Gemser, M.T., Brink, M.S., Coelho-e-Silva, M., Nijboer, J. & Visscher, C. 
(2013). Blessures bij getalenteerde voetballers: voor, tijdens en na de groeispurt. 

 

Stubbe, J., Van Beijsterveldt, A.M.C., Thijs, K.M. & Backx, F.J.G. (2013). Blessures en ziekten tijdens 
het European Youth Olympic Festival (EYOF) 2013.  
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Titel Ziekte-sport verhalen: Over veranderingen in sport- en 
beweeggedrag en betekenisgeving door ziekte 

 

Contactpersoon Agnes Elling-Machartzki,  Mulier instituut, 
a.elling@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Elling-Machartzki, A., Mulier instituut 

Stuij, M., VU medisch centrum 

Thema Sport, bewegen en gezondheid 

 

Medisch onderzoek laat zien dat sport/bewegen goed is voor het (medische) herstel van een ernstige 
ziekte of voor het leren leven met een chronische ziekte. Maar niet voor alle patiënten heeft sport 
een positieve betekenis en ook voor sportliefhebbers kunnen mogelijkheden en betekenis 
veranderen na ziekte. Adviezen over sport en bewegen die voorbij gaan aan de betekenis van sport 
voor patiënten lijken weinig effectief. In ons onderzoek staan deze (veranderende) betekenissen van 
sport en bewegen voor chronisch zieken juist centraal. Het doel is meer inzicht in de 
uniformiteit/diversiteit van sport-ziekteverhalen en (veranderingen in) sport- en beweeggedrag door 
ziekte.  

In het onderzoek als geheel ligt het accent op kwalitatieve dataverzameling door middel van 
narratieve interviews met patiënten met diabetes, depressie, borstkanker en HIV/AIDS en 
etnografisch onderzoek bij bestaande (sportieve) interventieprogramma's. In de presentatie staat het 
lopende kwantitatieve onderzoek centraal, waarin we vragenlijsten verzamelen onder de 
verschillende patiëntengroepen. De vragenlijsten worden onder meer uitgezet via diverse bij ons 
onderzoek betrokken maatschappelijke partners, onder meer patiëntenverenigingen en 
verpleegkundig specialisten. Beoogd wordt een totaal aantal van 1000-1200 ingevulde vragenlijsten. 
Naast vragen over sociaal-demografische kenmerken en diverse ziektegerelateerde vragen, worden 
patiënten gevraagd naar hun (veranderende) sport- en beweeggedrag en daaraan gerelateerde 
betekenisgeving voor en na diagnose. Dit is onder meer gedaan door middel van stellingen en korte 
beschrijvingen van biografische sport-ziekteverhalen met de vraag in hoeverre respondenten zich 
daarin herkennen. 

In onze presentatie gaan we in op de eerste resultaten van het kwantitatieve onderzoek. We laten 
zien in welke sport-ziekteverhalen patiënten zich het meest/minst herkennen en in hoeverre er 
verschillen bestaan tussen diverse patiëntengroepen en/of naar sociaal-demografische kenmerken in 
veranderend sport/beweeggedrag en betekenisgeving. De uitkomsten zullen bij kunnen dragen aan 
een bredere erkenning van verschillende groepen patiënten, de competenties van (para)medici in de 
sportieve begeleiding van chronisch zieken en verfijning van sport- en beweeginterventies voor 
chronisch zieken.    
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Titel Physical Activity Centre: Een schakel tussen theorie en 
praktijk & een brug van zorg naar bewegen 

 

Contactpersoon Sofie Moresi,  Fontys Sporthogeschool, 
s.moresi@fontys.nl  

Auteur(s) Moresi, S., Fontys Sporthogeschool 

Bovens, J., Fontys Sporthogeschool 

Janssen, M.A., Fontys Sporthogeschool   

Thema Sport, bewegen en gezondheid 

 

Inleiding 

Physical Activity Centre (PAC) is ontstaan vanuit twee invalshoeken. Enerzijds een verbeteractie om 
een optimale koppeling te realiseren tussen het theoretische en praktisch handelen van een student. 
Anderzijds was er de maatschappelijke vraag naar 'beweegaanbod op maat' omtrent de 
problematiek rondom chronische ziekten, vergrijzing en bewegingsarmoede. De doelstellingen die 
PAC nastreeft, zijn als volgt geformuleerd; 1. Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame begeleiding bij beweeginterventies en leefstijlverandering van diverse doelgroepen bij 
partners uit het werkveld Fontys Sporthogeschool. 2. Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs door een optimale koppeling tussen onderwijs, onderzoek en werkveld te creëren. 

Methodiek 

PAC is een onderwijsleerbedrijf waar studenten in contact komen met diverse doelgroepen zoals 
chronisch zieken, kinderen met overgewicht of senioren. De deelnemers krijgen persoonlijke 
begeleiding op maat door tweedejaarsstudenten, onder supervisie van een vierdejaarsstudent en 
docenten. Binnen deze setting doen bachelor- en masterstudenten onder auspiciën van het lectoraat 
onderzoek naar de fysieke fitheid, motivatie en leefstijl van de deelnemers.  

Bevindingen 

De resultaten op fysieke fitheid waren positief, met name voor deelnemers die twee keer per week 
deelnamen. Daarnaast leidt deelname aan het beweegprogramma tot een toename in autonome 
motivatie en dat de persoonlijke begeleiding van de student ook een belangrijke determinant is. 
Vanuit dit eerste project (Sittard, 2009), bekroond met de landelijke Fontys Onderwijsprijs 2010, is 
PAC ingebed in het curriculum zodat een duurzaam aanbod gewaarborgd kon worden. 

Discussie/conclusie 

PAC Sittard is hiermee een katalysator voor meerdere beweegstimuleringsprojecten, waarbij Fontys 
Sporthogeschool en externe partijen een structurele samenwerkingsverband aangaan. Zo starten per 
september 2013 beweegprogramma's binnen Lumens Groep Eindhoven, Maastricht Sport ism 
Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Sportlandgoed De Haamen, FontysFit en Máxima 
Medisch Centrum Eindhoven.  

Daarnaast liggen er kansen om vanaf 2014 studenten van andere onderwijsinstituten te laten 
meedenken en bouwen aan 'multidisciplinaire en innovatieve' beweeginterventies. Tevens wordt er 
gekeken om PAC in de toekomst te laten functioneren als een unieke 'proeftuin' om diverse 
technologieën uit te testen die een leven lang bewegen kunnen ondersteunen.  
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Titel Alledaagse lichamelijke activiteit verbetert 
gezondheidsrisico’s meer dan één uur intensief fietsen 

 

Contactpersoon Hans Savelberg, HHCM, Bewegingswetenschappen, 
Maastricht University Medical Centre, 
hans.savelberg@maastrichtuniversity.nl 

Auteur(s) Savelberg, H.H.C.M., Bewegingswetenschappen, 
Maastricht University Medical Centre 

Duvivier, B.M.F.M., Bewegingswetenschappen/Interne 
Geneeskunde, MUMC   

Bremers, M.A., Interne Geneeskunde, MUMC   

Crombrugge, G. van, Interne Geneeskunde, MUMC   

Menheere, P.P.C.A., Centraal Diagnostische Lab, 
MUMC   

Kars, M., Interne Geneeskunde, MUMC   

Schaper, N.C., Interne Geneeskunde, MUMC   

Thema Sport, bewegen en gezondheid 

 

Inleiding 

Dagelijks voldoende energiegebruik, door middel van sport en beweging, is een belangrijk factor in 
het voorkomen van welvaartsaandoeningen. Internationale richtlijnen stellen dat vijf maal per week 
30 minuten matig-intensieve lichamelijke activiteit nodig is om gezond te blijven. Cross-sectionele 
studies laten zien dat, onafhankelijk van het dagelijkse energiegebruik, de tijd die zittend wordt 
doorgebracht, geassocieerd is met ongezondheid. Dat impliceert dat veel zitten, ook al wordt het 
gecombineerd met dagelijks een half uur sportieve activiteit, gepaard gaat met een verhoogd 
gezondheidsrisico. Door dagelijks langer, maar minder intensief te bewegen, kan de dagelijkse zittijd 
gereduceerd worden zonder afbreuk te doen aan het energiegebruik dat gepaard gaat met een half 
uur per dag sporten. Deze studie toetste de hypothese dat dagelijks langer, maar minder intensief 
bewegen gezondheidsrisico meer verlaagt dan een half uur matig-intensief sporten en de rest van de 
dag sedentair doorbrengen. 

Methode 

Achttien gezonde proefpersonen volgenden drie bewegingsregimes van elk vier dagen. Tijdens het 
zitregime zaten de deelnemers 14 u/d. In het sportregime werd één zituur vervangen door intensief 
fietsen (450kcal). In het 'NSFA'regime (Niet-Sportieve Fysieke Activiteit) vervingen de deelnemers 
vier zituren door laag-intensief, alledaags bewegen; het energiegebruik tijdens de vier uur NSFA was 
gelijk aan één uur fietsen en drie uur zitten. Tijdens de drie regimes werden fysieke activiteit en 
energiegebruik continue gemeten door een activiteitenmonitor. Na elk regime ondergingen de 
deelnemers een orale glucose tolerantietest en werd bloed afgenomen. 

Resultaten 

In tegenstelling tot het sportregime had het NSFA-regime een significant positief effect op de 
insulinegevoeligheid in vergelijking tot het zitregime. De waardes van plasmalipiden, m.n. 
triglyceride, non-HDL cholesterol en apolipoproteïne B verbeterden significant na het NSFA-regime in 
vergelijking tot het zitregime. Het sportregime leidde niet tot significante veranderingen in 
bloedplasmalipiden. 

Conclusies  

Deze studie laat zien dat: 

- Dagelijks langere tijd alledaags bewegen, heeft een groter effect op voorspellers van 
gezondheidsrisico, dan sporten in combinatie met lange tijd zitten. 
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- Voor de preventie van welvaartsaandoening is niet alleen essentieel dagelijks voldoende energie te 
verbranden, maar is ook van belang de niet-zittijd te vergroten.  
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Titel Een evaluatie van het (kosten)effect van het 
oefenprogramma SneeuwFit Online 

 

Contactpersoon Ellen Kemler, VeiligheidNL, e.kemler@veiligheid.nl 

Auteur(s) Kemler, E., VeiligheidNL 

Thema Sport, bewegen en gezondheid (Blessures) 

 

Introductie 

Wintersport is populair, ruim 1 miljoen Nederlanders gaan jaarlijks op wintersportvakantie. Deze 
vakantie loopt echter niet altijd goed af. De incidentie van blessures is lager in vergelijking met 
andere sporten, maar ze zijn ernstiger. Wintersport is een technische sport. De NSkiV heeft 
SneeuwFit ontwikkeld, een voorbereidend trainingsprogramma voor het verbeteren van spierkracht 
en uithoudingsvermogen om blessures tijdens wintersport te voorkomen. Het huidige programma is 
gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en is sinds het wintersportseizoen 2011-12 voor 
het eerst te volgen via internet. De vraag wat het effect van SneeuwFit Online is op het aantal en de 
ernst van wintersportblessures en de kosteneffectiviteit staat centraal in dit onderzoek. 

Methode 

De doelgroep bestond uit wintersporters van 18 jaar en ouder, die van plan waren in de periode 
januari-april 2013 op wintersport te gaan. Respondenten die zich hadden aangemeld, zijn na de 
nulmeting gerandomiseerd. De interventiegroep kreeg toegang tot SneeuwFit Online en werd 
geadviseerd 12 weken lang, 3x per week het programma te volgen. De controlegroep heeft 
blessurepreventieve tips gekregen. Ongeveer een week voor de wintersportvakantie kregen de 
respondenten een 2e vragenlijst en een maand na de wintersport een laatste. De primaire 
uitkomstmaten van dit onderzoek waren het aantal en de ernst van blessures opgelopen tijdens de 
wintersport. 

Resultaten 

Van de 614 wintersporters die gestart zijn met het onderzoek, heeft 61,7% (N = 379) het onderzoek 
afgerond. In totaal hebben 34 wintersporters een blessure opgelopen (9,8% in zowel de interventie- 
als de controlegroep). Van de interventiegroep heeft 44% daadwerkelijk gebruik gemaakt van 
SneeuwFit Online en 28% is dit nog van plan. Het programma wordt door gebruikers zeer positief 
gewaardeerd op gebruikersvriendelijkheid, uitvoerbaarheid, individualiteit en wordt gezien als een 
goede voorbereiding op de vakantie. 

Discussie/conclusies 

Het gebruik van de interventie lijkt geen effect te sorteren op het aantal blessures, door een te laag 
aantal deelnemers is het effect niet goed te meten. Door het gebruik van SneeuwFit online niet 
verplicht te stellen, is het percentage gebruikers laag, maar sloot men wel aan bij de realiteit. Door 
gebruikers wordt het programma zeer goed gewaardeerd. Aanbeveling is daarom om het programma 
bekender en toegankelijker te maken, waarna in een later stadium het effect nogmaals onderzocht 
kan worden. 
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Titel Blessures bij getalenteerde voetballers: voor, tijdens 
en na de groeispurt. 

 

Contactpersoon Alien van der Sluis, Kennispraktijk- voor Sport, 
Gezondheid en Onderwijs, 
a.vandersluis@kennispraktijk.nl 

Auteur(s) Sluis, A. van der, Kennispraktijk- voor Sport, 
Gezondheid en Onderwijs 

Elferink-Gemser, M.T. , Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, 

Brink, M.S., Centrum voor Bewegingswetenschappen, 
Universitair Medisch Centrum Groningen 

Coelho-e-Silva, M. Faculty of Sport Sciences and 
Physical Education, University of Coimbra 

Nijboer, J. Sportmedisch Adviescentrum Noord 

Visscher, C. Centrum voor Bewegingswetenschappen, 
Universitair Medisch Centrum Groningen 

Thema Sport, bewegen en gezondheid (Blessures) 

 

Introductie 

Bij jonge getalenteerde voetballers valt de belasting van trainingen en wedstrijden samen met de 
verminderde belastbaarheid die ontstaat als gevolg van normale groei en rijping. Er is gesuggereerd 
dat periodes van sterke groei kunnen leiden tot een tijdelijke toename in gevoeligheid voor 
blessures. In deze longitudinale studie is het aantal acute- en overbelastingblessures gevolgd in de 
drie jaar rondom de maximale periode van groei in de adolescentie, genaamd Peak Height Velocity 
(PHV). 

Methode 

26 voetballers (11,9 ± 0,84 jaar bij de start van hun deelname aan het onderzoek), die deel uitmaken 
van de talentopleiding van een professionele voetbalclub, werden gedurende drie jaar rondom hun 
Peak Height Velocity gevolgd. Het moment van PHV werd bepaald aan de hand van het Maturity 
Offset Protocol (Mirwald et al., 2002). Vervolgens zijn verschillen in het aantal acute- en 
overbelastingblessures en het aantal gemiste dagen van training en competitie als gevolg van 
blessures in de drie opeenvolgende jaren in kaart gebracht. Blessures werden geregistreerd aan de 
hand van het FIFA consensus statement (Fuller et al., 2006). De data zijn geanalyseerd met behulp 
van een herhaalde metingen analyse in SPSS 17.0. 

Resultaten 

Voetballers hadden significant meer acute blessures in het jaar van de groeispurt (1.41 blessures per 
speler per jaar) dan in het jaar voor de groeispurt (0.81 blessures per speler per jaar). Daarnaast 
werd een matige effect size van 0.42 gevonden voor het verschil in overbelastingblessures per speler 
per jaar voor (0.81) en na de groeispurt (1.41). Tot slot werd een matige effect size van 0.55 
gevonden voor het verschil in het aantal gemiste dagen door blessures voor (7.27 dagen per speler 
per jaar) en tijdens de groeispurt (15.69 dagen per speler per jaar). 

Discussie/conclusies 

Tijdens het jaar van de groeispurt zijn talentvolle voetballer gevoeliger voor het oplopen van acute 
blessures. Dit lijkt te resulteren in meer gemiste dagen van training en competitie. Na afloop van de 
groeispurt lijken speler gevoeliger voor het oplopen van overbelastingblessures. Talentopleidingen 
zouden individuele groei moeten monitoren en waar mogelijk preventieve maatregelen nemen om 
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blessures te voorkomen, zoals het afstemmen van de belasting op de verminderde belastbaarheid. 
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Titel Blessures en ziekten tijdens het European Youth 
Olympic Festival (EYOF) 2013 

 

Contactpersoon Janine Stubbe, Leiden + Hogeschool van Amsterdam, 
Bewegen, Sport & Voeding, Amsterdam, 
janine.stubbe@tno.nl 

Auteur(s) Stubbe, J., Leiden + Hogeschool van Amsterdam, 
Bewegen, Sport & Voeding, Amsterdam 

Beijsterveldt, A.M.C. van, TNO, Leiden 

Thijs, K.M., UMC Utrecht, afd. Revalidatie, 
Verplegingswetenschap & Sport, Utrecht 

Backx, F.J.G., UMC Utrecht, afd. Revalidatie, 
Verplegingswetenschap & Sport, Utrecht 

Thema Sport, bewegen en gezondheid (Blessures) 

 

Introductie 

Het European Youth Olympic Festival (EYOF) is een tweejaarlijks sportevenement voor jonge, 
talentvolle sporters (13-18 jaar) uit heel Europa. Het doel van deze studie was het analyseren van de 
aantallen en kenmerken van blessures en ziekten opgelopen tijdens EYOF 2013, met als lange termijn 
doel dat internationale sportfederaties, de Nationale Olympische Comités (NOC's) en het Europees 
Olympisch Comité (EOC) hun werk m.b.t. het beschermen van de gezondheid van de atleten kunnen 
verbeteren.  

Methode 

Tijdens EYOF (14-19 juli 2013 In Utrecht) is aan alle deelnemende NOC's gevraagd om dagelijks nieuw 
opgelopen blessures en/of ziekten binnen hun team (of de afwezigheid daarvan) te melden middels 
een gestandaardiseerd registratieformulier. Bovendien is door de sportartsen van de lokale 
organisatie, die verplicht aanwezig waren bij alle sportlocaties en in de olympische dorpen, 
informatie verzameld over de door hen behandelde blessures en ziekten.  

Resultaten 

Er zijn 2272 sporters (48% meisjes, 52% jongens; gemiddelde leeftijd 16,0±1,0 jaar) uit 49 landen 
geregistreerd. Voorlopige resultaten laten zien dat zij in totaal 209 blessures en 46 ziekten opliepen. 
Dit komt neer op een incidentie van 92,0 blessures en 20,2 ziekten per 1000 sporters.  

Rekening houdend met het aantal deelnemers, werden de meeste blessures opgelopen tijdens 
basketbal (15,1%), tennis (15,1%) en judo (12,9%). Ruim twee derde van de blessures ontstond 
tijdens een wedstrijd (67,5%). Bij 37,3% van de blessures trad sportverzuim op.  

Door turners werden –relatief gezien– de meeste ziekten opgelopen (4,1%). Bij meer dan drie kwart 
van de ziektegevallen (76,1%) kon de deelnemer gewoon blijven sporten. Ruim 4 op de 10 ziekten 
(43,5%) had betrekking op het spijsverteringsstelsel.  

Conclusie 

Het risico op een blessure of ziekte tijdens EYOF is hoog. Zo'n 10% van de sporters raakte tijdens het 
toernooi geblesseerd of liep een ziekte op. Echter, meestal hoefden hierdoor de sportactiviteiten niet 
gestaakt te worden.Er is weinig kennis beschikbaar over de epidemiologie van blessures en ziekten 
bij jonge topatleten. De gepresenteerde data kunnen een basis vormen voor verdere analyses naar 
blessuremechanismen en bijbehorende risico's voor Olympische zomersporten. Door 
vervolgonderzoek kan hieruit nieuwe kennis ontstaan over risicofactoren, wat essentieel is om 
uiteindelijk effectieve preventie maatregelen voor jonge topsporters te implementeren. 
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Parellel sessie - Sport, bewegen en jongeren  

 

Super, S. & Hermens, N. (2013). Sporten binnen de jeugdzorg: Het versterken van 
toekomstperspectieven. 

 

Keulers, O. & Hermens, N. (2013). Naar implementatie van een Raamwerk voor sportieve 
interventies voor risicojongeren. 

 

Smits, F. (2013). Citytrainers; sportieve kracht voor de stad. 
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Titel Sporten binnen de jeugdzorg: Het versterken van 
toekomstperspectieven   

 

Contactpersoon Sabina Super, Health and Society - Wageningen 
University, sabina.super@wur.nl 

Auteur(s) Super, S., Health and Society - Wageningen University, 

Hermens, N., Health and Society - Wageningen 
University 

Thema Sport, bewegen en jongeren 

 

Introductie 

Sportdeelname wordt vaak gerelateerd aan positieve uitkomsten op fysiek, sociaal, psychologisch en 
cognitief gebied. Het promoten van sportdeelname zou daarom een effectieve manier kunnen zijn 
om het toekomstperspectief (zoals onderwijsprestaties en arbeidsmarktkansen) van jeugdigen te 
verbeteren. Vooral binnen de jeugdzorg biedt sport kansen omdat sportdeelname onder deze 
jeugdigen lager ligt dan onder leeftijdsgenoten. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste 
wordt zowel de causale relatie tussen sportdeelname en toekomstperspectief bestudeerd, als de rol 
van twee factoren in deze relatie, namelijk zelf-regulatieve vaardigheden (o.a. planning en zelf-
monitoring) en Sense of Coherence (een maat voor het omgaan met stressoren). Ten tweede heeft 
dit onderzoek tot doel de condities te verkennen voor een positief effect van sportdeelname op het 
toekomstperspectief.  

Methode 

Data worden verzameld door middel van een interventiestudie onder 12- tot 23-jarige cliënten van 
een Rotterdamse jeugdhulporganisatie. Eén regio van de jeugdhulporganisatie wordt toegewezen 
aan de experimentele conditie en één regio aan de controle conditie. Cliënten van de hulpverleners 
in de interventieregio worden aangemoedigd te gaan sporten als onderdeel van hun zorgprogramma. 
Cliënten in de controle conditie ontvangen reguliere zorg. Via vragenlijsten wordt data verzameld 
over sportdeelname, zelf-regulatieve vaardigheden, Sense of Coherence en het toekomstperspectief. 
De vragenlijsten worden afgenomen bij aanvang van het zorgprogramma, na 6 en 18 maanden. De 
sociale condities worden verkend in diepte-interviews en tijdens observaties.  

Resultaten 

Op basis van bestaande literatuur verwachten we dat de deelname aan sport jeugdigen de 
mogelijkheid biedt om zelf-regulatieve vaardigheden te ontwikkelen die vervolgens ingezet kunnen 
worden in andere domeinen. Daarnaast verwachten we dat de sportcontext de jeugdigen 
leerervaringen biedt die de Sense of Coherence versterken (zoals het leren omgaan met 
tegenslagen). Onderzoek naar gunstige sociale condities wijzen uit dat o.a. een positief pedagogisch 
klimaat, betrokkenheid van de coach en de vaardigheden van de trainer belangrijke factoren zijn. 
Echter, deze factoren zijn nog nauwelijks onderzocht voor jongeren in een achterstandssituatie.  

Discussie/Conclusie 

De opgedane kennis kan organisaties ondersteunen die sport inzetten voor het bereiken van bredere 
sociale en mentale doeleinden. 

  

68



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Titel Naar implementatie van een Raamwerk voor 
sportieve interventies voor risicojongeren 

 

Contactpersoon Odile Keulers, Hogeschool Rotterdam.  
o.g.m.keulers@hr.nl 

Auteur(s) Keulers, O., Hogeschool Rotterdam.  
o.g.m.keulers@hr.nl 

Hermens, N., Verwey-jonker Instituut, Wageningen-
UR 

Thema Sport, bewegen en jongeren 

 

Introductie 

Op basis van een literatuurstudie beantwoorden we in deze presentatie de vraag hoe organisaties uit 
de jeugdsector en sportorganisaties (sportverenigingen en sport in de wijk) gezamenlijk sportieve 
sociale interventies voor risicojongeren (jeugdigen met problemen op een of meerdere leefgebieden) 
kunnen organiseren en uitvoeren. De literatuurstudie is uitgevoerd door Niels Hermens van het 
Verwey-Jonker Instituut voor het SIA/RAAK-project GOAL!, een initiatief van de Hogeschool 
Rotterdam. Dit onderzoeksproject heeft als doelstelling om samen met sociale professionals en 
sportprofessionals – en vrijwilligers - sportieve interventies te ontwikkelen voor risicojongeren tussen 
de 12 en 23 jaar. De gedachte is dat organisaties uit de jeugdsector en sportorganisaties de 
sportcontext gezamenlijk zo kunnen vormgeven dat met sportdeelname de kans groter is de 
ontwikkeling van jeugdigen, van risicojongeren, positief te beïnvloeden. Die sportcontext is 
belangrijk, als het sporten plaatsvindt onder bepaalde (sociale) condities. 

Methode 

Een literatuurstudie heeft geleid tot een raamwerk voor sportieve sociale interventies voor 
risicojongeren. Omdat bij interventies die in het project GOAL! worden ontwikkeld sprake is van 
samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren (de sportsector en de jeugdsector), is 
het HALL raamwerk gebruikt als theoretisch kader. Dit raamwerk is door onderzoekers van 
Wageningen Universiteit ontwikkeld om de samenwerking tussen verschillende typen organisaties op 
het terrein van gezonde leefstijl in beeld te kunnen brengen. Het kent drie factoren: persoonlijke 
kenmerken, organisatiekenmerken en voorwaarden voor duurzame samenwerking. Op basis van 
bestaande nationale en internationale literatuur over sportieve sociale interventies voor 
risicojongeren zijn deze concreet gemaakt voor sportieve interventies voor risicojongeren. Binnen 
het project GOAL worden deze drie factoren context-specifiek gemaakt ten behoeve van regie en 
monitoring van leer-en samenwerkingsprocessen voor ontwikkeling van de gewenste sportcontext. 

Resultaten 

Alle drie de factoren van het raamwerk komen aan bod in de presentatie. Hoe zorgen betrokken 
sportleiders en professionals uit de jeugdsector voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat op een 
sportvereniging (persoonlijke kenmerken)? Met welke kenmerken van sportorganisaties moeten 
organisaties uit de jeugdsector rekening houden als zij samen met sportorganisaties de sport willen 
gebruiken als middel voor preventie van ernstiger problemen bij jeugdigen (organisatiekenmerken)? 
En welke voorwaarden zorgen voor een duurzame samenwerking tussen de jeugdsector en 
sportverenigingen? 

Discussie 

Onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam gaan de interventies die de komende jaren binnen het 
project GOAL! worden ontwikkeld nauwlettend volgen op basis van het raamwerk voor sportieve 
interventies voor risicojongeren. Dit geeft inzichten in welke factoren het belangrijkst zijn voor een 
succesvolle samenwerking tussen organisaties uit de jeugdsector en sportorganisaties.  

  

69



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Titel Citytrainers; sportieve kracht voor de stad 

 

Contactpersoon Froukje Smits, Hogeschool Utrecht, 
froukje.smits@hu.nl 

Auteur(s) Smits, F., Hogeschool Utrecht 

Thema Sport, bewegen en jongeren 

 

Gemeenten werven voor het project Citytrainer jongeren van 12+ die een positieve bijdrage aan hun 
stad of wijk leveren door – op vrijwillige basis – voor andere jongeren sportactiviteiten en events te 
organiseren. De gemeenten leiden deze jongeren op tot Citytrainers en begeleiden hen vervolgens 
bij de opzet en uitvoering van sportactiviteiten en/of events. Het doel van het project is om door 
middel van vrijwillige inzet van jongeren jongerenparticipatie te bevorderen, de jongeren beter te 
bereiken voor buurtsportactiviteiten en zo de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken te 
verhogen. In 2012 zijn er drie pilots in drie gemeenten gehouden met de cursus en vervolgens inzet 
van Citytrainers.  

 

Naar die pilot heeft het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) van 
Hogeschool Utrecht samen met het Mulier Instituut onderzoek gedaan. In totaal hebben 65 
Citytrainers en 88 deelnemers een enquête ingevuld waarin gevraagd is naar hun mening over de 
activiteiten, naar hun oordeel over het project en naar sociaal demografische kenmerken . Ter 
verdieping zijn groepsgesprekken gehouden met de Citytrainers, de deelnemers, de ouders van de 
Citytrainers, de projectleiders van de drie gemeenten, vertegenwoordigers van deelnemende scholen 
en overige samenwerkingspartners. Het onderzoek biedt vooral een empirische onderbouwing van 
de waardering voor het project.  

 

Het project Citytrainer heeft ertoe geleid dat de gemeenten zich een nieuwe werkwijze hebben eigen 
gemaakt. De rol van professionals en jongeren wordt anders vervuld dan in het sportbeleid 
gebruikelijk is: er wordt minder vanuit het bestaande aanbod geredeneerd en gehandeld en meer 
vanuit overleg en interactie met de betrokken jongeren. De intensieve begeleiding en het sterke 
groepsgevoel zijn kenmerkend voor het traject; het maakt veel jongeren enthousiast over hun 
persoonlijke bijdrage en ontwikkeling gedurende het project, zoals hun toegenomen zelfvertrouwen 
en het kunnen presenteren voor een groep. Kledingstukken van Citytrainer dragen bij aan het 
groepsgevoel en een gevoel van trots. Maatwerk in de persoonlijke begeleiding van de Citytrainers is 
de belangrijkste succesfactor van de 'Citytrainerformule' die nu staat. Aan enkele belangrijke 
uitdagingen wordt nog gewerkt, zoals het bereiken van meisjes en het vergroten van de 
duurzaamheid van de opbrengsten van het project. 
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Titel School en sport, een teamsport 

 

Contactpersoon Evelien  te Rietstap, Sportservice Nijmegen - 
Gemeente Nijmegen, e1.te.rietstap@nijmegen.nl 

Auteur(s) Rietstap, E. te, Sportservice Nijmegen - Gemeente 
Nijmegen 

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

Er wordt vaak genoemd dat de manier waarop de school (het team) tegen het vak 
bewegingsonderwijs aankijkt, de mate bepaalt van inzet van een vakleerkracht, het op orde zijn van 
lesmateriaal en de tijd en aandacht die besteed wordt aan naschoolse sport- en beweegactiviteiten. 
Dit onderzoek beschrijft invloed en de gedragsdeterminanten van de schooldirecteuren ten opzichte 
sport- en beweegbeleid. Daarnaast zijn fysieke kenmerken van een sport actieve school in kaart 
gebracht.  

Methode 

Om de determinanten van de schooldirecteuren te achterhalen is het ASE-model als theoretisch 
kader gebruikt. Dit model veronderstelt dat het sport- en beweegbeleid bepaald wordt door attitude 
van de schooldirecteuren ten aanzien van sport- en bewegen, de sociale invloed die wordt ervaren 
van zijn omgeving en door de eigen effectiviteit. Deze kenmerken worden afgezet tegen de mate van 
het sport- en beweegbeleid. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de samenvattende maat, 
uit het onderzoek van Stuij M. (2011), die gereduceerd weergeeft in welke maat een school 
kenmerken heeft die het bewegen van haar leerlingen zou kunnen stimuleren.  

In totaal hebben 26 schooldirecteuren uit Nijmegen de vragenlijst ingevuld. 

Resultaten 

Uit onderzoek blijkt dat 39% van de basisscholen in Nijmegen een minder beweegbeleid voeren,19% 
een doorsnee en 42%een meer sport- en beweegbeleid. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs, 
samenwerking met de groepsleerkracht in vakoverstijgende projecten, naschoolse sportactiviteiten 
en doelen van sport in het schoolbeleid zijn kenmerken die het verschil maken in het voeren van een 
'meer' sport- en beweegbeleid. Ook de aanpak van de Brede School resulteert vaak in een meer 
beweegbeleid.  

De schooldirecteuren zijn overtuigd van het belang van een actief sport- en beweegbeleid en geven 
aan dat ze zelf ook goed weten hoe ze dit kunnen aanpakken. De schooldirecteuren zijn zich ervan 
bewust dat ze zelf in grote mate invloed hebben op de mate van sport en- beweegbeleid. Opvallend 
is de grote invloed van toejuichende medewerkers op het gebied van sport- en bewegen. De 
medewerkers bepalen of de schooldirecteuren het zien zitten om een actiever sport- en 
beweegbeleid te voeren. 

Discussie/conclusie 

Investeren in eigen gedrag van medewerkers op school gericht op sport- en beweegstimulering lijkt 
hiermee een zinvolle investering. Een sportminded directeur blijkt daarnaast een belangrijke 
voorspeller voor een actief beleid. Kansen liggen in het ontwikkelen van aandacht en tijd voor 
ondersteuning in gedragsverandering van de medewerkers op school en ondersteuning in het 
uitwisselen van kennis en ervaring op gebied van sport en beweging tussen de scholen.   
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Titel Bewegen & sport op school scoort 

 

Contactpersoon Hilde Bax,  Hogeschool van Amsterdam, Academie 
Lichamelijke Opvoeding,  h.h.t.bax@hva.nl  

Auteur(s) Bax, H., Hogeschool van Amsterdam, Academie 
Lichamelijke Opvoeding 

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

De vakwereld is verantwoordelijk voor een actuele beeldvorming van bewegen & sport (b&s) op 
school. Daarnaast mag verwacht worden dat zij kan inspelen op gerechtvaardigde verwachtingen die 
heersen over het leergebied. Om de verschillende opinies in kaart te brengen zijn drie 
doelstellingengebieden 'inleiden in sport en bewegingssituaties', 'bijdragen aan gezondheid en een 
actieve levensstijl' en 'bijdragen aan persoonlijke en sociale ontwikkeling', onderscheiden. Hoe 
belangrijk vindt men het leergebied en welke doelstellingengebieden krijgen de hoogste waardering?  

Methode 

In het kader van de studie 'De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport op school' (2010) 
vond een kwalitatief onderzoek, Group Decision Room, plaats met een vertegenwoordiging van de 
vakwereld. Van de resultaten is een beknopte schriftelijke vragenlijst gemaakt. Deze is in het voorjaar 
van 2013 voorgelegd aan vier groepen. Tijdens de Open Dag aan potentiële ALO studenten en hun 
begeleiders. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door studenten Voeding & Diëtetiek en studenten 
Sport Management & Ondernemen (SM&O) van de Hogeschool van Amsterdam.  

Resultaten 

Opvallend was dat alle vier de groepen hoog scoorden op het belang van het leergebied b&s op 
school (94%). Hoewel de begeleiders en studenten Voeding over het algemeen minder uren per 
week sporten, had dat geen invloed op de waardering. Wel bleken er verschillen te zijn met 
betrekking tot de drie doelstellingengebieden. De studenten van Voeding en de begeleiders scoorden 
'bijdragen aan gezondheid en een actieve levensstijl' als hoogste. SM&O studenten scoorden beide 
vakoverstijgende gebieden hoog. Weliswaar scoorden de potentiële ALO studenten hoger op 
'inleiden in sport en bewegingssituaties' dan de drie andere groepen, maar de score voor 'bijdragen 
aan gezondheid en een actieve levensstijl' kwam ook bij deze groep vaker voor.  

Discussie/conclusie 

Alle vier de groepen waarderen de vakoverstijgende doelgebieden hoger dan het vakinherente 
doelgebied 'inleiden in sport en bewegingssituaties'. Verder is opmerkelijk dat de grote meerderheid 
van de representanten het leergebied belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Het is zaak om daar als 
vakwereld gebruik van te maken en binnen het leergebied vakinherente en vakoverstijgende 
taakstellingen aan elkaar te koppelen, op weg naar een eigentijdse doel-middelrationaliteit. De jeugd 
van nu verdient het dat zij in lessen b&s kunnen leren voor nu en later.    
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Titel Implementatie van een beweeginterventie op basis 
van games op het VMBO 

 

Contactpersoon Janienke Sturm, Fontys Hogescholen, 
janienke.sturm@gmail.com   

Auteur(s) Sturm, J., Fontys Hogescholen   

Heidenrath, M., Fontys Hogescholen   

Sluis-Thiescheffer, W., Fontys Hogescholen   

Schouten, B., Fontys Hogescholen   

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

Kinderen leiden een steeds inactievere leefstijl. Omgevingsfactoren, zoals het afgenomen transport 
en de verkleining van speelruimte in de stad, en het toegenomen gebruik van televisie en digitale 
media worden als oorzaak van inactiviteit gezien. In het PlayFit project wordt onderzocht of games 
juist kunnen worden ingezet om inactiviteit onder VMBO scholieren terug te dringen. In PlayFit 
worden interactieve spelconcepten ontwikkeld waarmee scholieren verleid worden om meer te 
bewegen door ze te betrekken in een interactief spel, zoals interactieve wiebelbankjes of een 
mobiele wiskundegame.  

In dit abstract wordt een onderzoek beschreven naar de implementatie van een dergelijke 
beweeginterventie op een VMBO school. In dit onderzoek komen aspecten aan bod die te maken 
hebben met randvoorwaarden, inbedding en informatie.  

Methode 

In een literatuurstudie is onderzocht wat succesfactoren en belemmeringen zijn bij het 
implementeren van een interventie. Ook is geïdentificeerd wie de belanghebbenden zijn en zijn 
typische kenmerken van deze belanghebbenden vastgesteld, gerelateerd aan de aspecten 
informatie, randvoorwaarden en inbedding.  

Door middel van semi-gestructureerde interviews zijn wensen en eisen met betrekking tot de 
implementatie van beweeggames in het VMBO in kaart gebracht. Aan de interviews hebben diverse 
groepen van leerlingen, twee docenten, de adjunct directeur, de conciërge en een (ervarings)expert 
deelgenomen van een VMBO school in Eindhoven (n=35).  

Resultaten 

Het verkrijgen van draagvlak is essentieel voor het succesvol inzetten van een interventie. Om 
draagvlak te creëren is het van belang de leerlingen te informeren over het bestaan van de 
beweeggames en de mogelijkheden ervan, de docenten bekend te maken met het maatschappelijke 
doel van de interventie en de werking ervan, en de schoolleiding te overtuigen van de effectiviteit 
van de interventie in termen van kosten en baten. Het is belangrijk dat de interventie op 
verschillende momenten en plekken binnen de school terugkomt en aansluit bij de dagelijkse 
activiteiten. Randvoorwaarden waar de interventie aan moet voldoen zijn onder anderen gerelateerd 
aan hufterproofheid, veiligheid, uitstraling, inpasbaarheid binnen de lessen, training en evaluatie. 

Conclusie 

De resultaten ondersteunen de visie van het PlayFit project dat een succesvolle interventie op basis 
van games nauw aansluit bij de leefwereld van de leerlingen en met hun dagelijkse activiteiten 
verweven is. Het onderzoek laat zien effectiviteitsstudies van essentieel belang zijn voor acceptatie 
van de interventie door schoolleiding en docenten.  

Titel Brabantse Basisscholen in Beweging: een 
bewegingsimpuls voor het basisonderwijs door 
studenten FSH 
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Contactpersoon Menno Slingerland, Fontys Sporthogeschool, 
m.slingerland@fontys.nl 

Auteur(s) Slingerland, M., Fontys Sporthogeschool 

Barmentlo, H. 

Dijk-van Eijck, B. van 

Sanders, Y. 

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

In september 2012 is het project Brabantse Basisscholen in Beweging (BBiB) van start gaan. Dit is een 
samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool, de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten 
Tilburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven en Helmond. Doel van het project is om vanuit de school de 
beweegkansen van kinderen in de basisschool leeftijd te vergroten en tegelijk om de studenten van 
Fontys Sporthogeschool een waardevolle en authentieke stage-ervaring te bieden. 

Methodiek 

De basis van het project wordt gevormd door de methode Basisschool in Beweging 
(www.basisschoolinbeweging.nl, Adank & Borghouts, 2010) waarin de meest effectieve invalshoeken 
geïdentificeerd zijn om kinderen te stimuleren om meer te gaan bewegen in de schoolomgeving: 
schoolbeleid, ouderbetrokkenheid, bewegingsonderwijs, actief transport, actief schoolplein en 
naschools sportaanbod. 

Elke school wordt eerst met behulp van een checklist doorgelicht waardoor de voor die school meest 
effectieve beweegkansen aan het licht komen. Vervolgens worden er activiteiten ontplooid door 
studenten van de Fontys Sporthogeschool om een of meerdere aspecten van bewegen op en rond de 
school te ontwikkelen of te verbeteren. Studenten werken hierbij vanuit de methode BiB. Studenten 
vanuit verschillende opleidingsrichtingen van Fontys Sporthogeschool (Education, Leisure & 
Wellness) vormen beweegteams en brengen zo hun eigen specifieke expertise in.  

Met het oog op doorontwikkeling, bijsturing en evaluatie wordt het project op een drietal terreinen 
gemonitord: 

• School-analyse 

• Objectieve metingen 

• Tevredenheidsmonitor 

Bevindingen 

Tijdens deze presentatie zal de huidige stand van zaken van het project worden toegelicht en zal data 
vanuit het monitoringsonderzoek gepresenteerd worden. 

Discussie / conclusie 

Het project BBiB is een unieke samenwerking tussen gemeenten, provincie, private sector en (hoger) 
onderwijs waarin studenten van drie opleidingsvarianten van Fontys Sporthogeschool vanuit hun 
stages basisscholen in de regio een impuls geven op het gebied van sport en bewegen. 
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Titel PLAYgrounds 

 

Contactpersoon Mirka Janssen, Hogeschool van Amsterdam, Academie 
Lichamelijke Opvoeding, m.janssen@hva.nl 

Auteur(s) Janssen, M., Hogeschool van Amsterdam 

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

Scholen zijn key-settings als het gaat om het stimuleren van bewegen bij kinderen. Een van de 
mogelijkheden is het bewegen op het schoolplein, maar daar is nog veel winst te behalen, omdat 
slechts zo’n 40% van de kinderen op matig intensief niveau beweegt op het schoolplein.  
PLAYgrounds is een schoolpleinprogramma dat gericht is op beweegstimulering tijdens de pauze bij 
basisschool kinderen. De interventie is samengesteld uit mogelijk succesvolle componenten, die uit 
de internationale literatuur en de praktijk naar voren kwamen.  

Methode 

PLAYgrounds is uitgevoerd bij 4 interventie- en 4 controlescholen, die gematched waren op 
schoolpleingrootte, het aantal kinderen en intensiteit van bewegen voor de interventie.  

De interventie bestond uit een herstructurering van het plein met gekleurde lijnen en uit het 
stimuleren van actief gebruik van het plein, door het aanbieden van spelmateriaal en educatieve 
maatregelen, zoals aanmoediging door docenten en ondersteunende gymlessen. Het effect van de 
interventie is gedurende een schooljaar (10 maanden) geëvalueerd. Bij 1500 kinderen is de 
intensiteit van bewegen gemeten met versnellingsmeters en daarnaast is met de SOPLAY 
observatiemethode het gebruik van het plein in kaart gebracht. De data is geanalyseerd met lineaire 
multilevel analyses. 

Resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat de intensiteit van bewegen in de interventiegroep significant verschilt 
(p<0,001) van de controlegroep. In de interventiegroep bewoog 77,3% van de kinderen op matig 
intensief niveau en in de controlegroep 38,7%. Het effect van de interventie was consistent 
gedurende het schooljaar en was sterker voor de meisjes en de oudere kinderen (10-12 jaar). 

Discussie/conclusie 

Het PLAYgrounds programma kan ingezet worden om structureel beweeggedrag bij kinderen te 
stimuleren. Het programma is opgenomen in de nationale database van erkende interventies en 
beschikbaar voor scholen. 
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Titel Regelgebaseerd of vrij spelen? Vergelijking van twee 
interactieve trampolinegames op het VMBO 

 
 

Contactpersoon Janienke Sturm, Fontys Hogescholen, 
janienke.sturm@gmail.com 

Auteur(s) Sturm, J., Fontys Hogescholen 

Mak, D., Fontys Hogescholen 

Sluis-Thiescheffer, W. Fontys Hogescholen 

Schouten, B., Fontys Hogescholen 

Thema Sport, bewegen en schoolomgeving 

 

Introductie 

Jongeren brengen een groot gedeelte van de dag zittend door (zowel op school als buiten school). In 
het PlayFit project wordt onderzocht hoe games ingezet kunnen worden om VMBO scholieren te 
verleiden tot meer beweging. In PlayFit zijn diverse interactieve spelconcepten ontwikkeld. 
Strategieën die worden ingezet om te verleiden zijn het opwekken van nieuwsgierigheid en het 
toestaan van vrij spel.  

In deze studie zijn deze strategieën onderzocht in spelconcepten die gebruik maken van een 
interactieve trampoline. Voor het onderzoek zijn twee varianten ingezet, één met een vastomlijnd, 
regelgebaseerd spel en één exploratieve variant. In het regelgebaseerde spel beweegt een karakter 
op een scherm door op de trampoline te springen. Het karakter moet zo snel mogelijk een traject in 
een virtuele spelwereld afleggen. De exploratieve variant bestaat uit drie trampolines, die geluids- en 
lichteffecten geven als er op gesprongen wordt. In deze versie is geen vastomlijnd spel, de leerlingen 
kunnen zelf spelregels en doelen bepalen. In deze studie is bepaald welke verschillen er zijn in gedrag 
en attitude van scholieren t.o.v. beide trampolines.  

Methode 

In een literatuuronderzoek is geïnventariseerd welke factoren een rol spelen bij het motiveren van 
kinderen. In een veldonderzoek is de attitude van leerlingen ten opzichte van de twee versies van het 
trampolinespel vastgesteld. 161 Leerlingen van twee VMBO scholen in Eindhoven en Nijmegen zijn 
geobserveerd bij het uitproberen van beide trampolinespellen. Dertig leerlingen namen vervolgens 
deel aan een semi-gestructureerd focusgroepinterview. De observaties zijn ter ondersteuning van de 
interviews gebruikt.  

Resultaten 

Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat structuur, uitdaging, samenspel, competitie, een 
duidelijk doel, variatie en laagdrempeligheid de motivatie positief beïnvloeden. In beide varianten 
van het trampolinespel zijn factoren als uitdaging, samenspel en competitie aanwezig.  

Het veldonderzoek liet zien dat de leerlingen een duidelijke voorkeur hebben voor de 
regelgebaseerde variant. Het exploratieve spel is drempelverhogend omdat er eerst een fase van 
verkenning nodig is en vervolgens creativiteit gevraagd wordt van de leerlingen om structuren en 
doelen aan te brengen. Het regelgebaseerde spel geeft direct duidelijkheid en structuur, wordt als 
laagdrempeliger en daardoor leuker ervaren.  

Conclusie 

Voor VMBO scholieren blijkt een regelgebaseerd trampolinespel meer geschikt dan een spel zonder 
vastomlijnde doelen en regels. De belangrijkste reden is behoefte aan structuur en duidelijkheid. 
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Parellel sessie - Sport, bewegen en senioren 

 

Wit, M. de, Vos, S. (2013). Wat beweegt senioren? 

 

Salden-Crolla, M. & Moresi, S. (2013). Pakt het PAC je? 

 

Van Elderen, M. & Haasakker- van Leeuwen, C. (2013). Door ‘De Beweegwinkel’, meer senioren in 
beweging. 
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Titel Wat beweegt senioren? 

 

Contactpersoon Michel de Wit, Gemeente Zuidplas,  

m.dewit@zuidplas.nl 

Auteur(s) Wit, M. de, Gemeente Zuidplas 

Vos, S., Fontys Sporthogeschool / Onderzoeksgroep 
Sport- & Bewegingsbeleid - KU Leuven 

Thema Sport, bewegen en senioren 

 

Introductie 

Uit diverse studies blijkt dat senioren aanzienlijk minder bewegen dan de rest van de bevolking. 
Nochtans levert bewegen voor deze doelgroep tal van lichamelijke, geestelijke, sociale en 
maatschappelijke voordelen op. Door de toenemende vergrijzing is het van belang dat het sport-en 
beweegaanbod ingericht is op de behoeften en verlangens van ouderen. Het doel van het onderzoek 
was dan ook een verbeterd inzicht te krijgen in het sportgedrag van 55-plussers woonachtig in de 
gemeente Zuidplas en de voordelen en barrières die zij hierbij ervaren. De bevindingen uit het 
onderzoek vormen de basis voor het versterken of aanpassen van het beleid. 

Methode 

Kwantitatieve gegevens met betrekking tot het sportgedrag, de voordelen en de barrières van 
sportdeelname werden verzameld door middel van schriftelijke vragenlijsten bij een representatieve 
steekproef van 55 tot en met 74-jarigen (n = 375) in de gemeente Zuidplas. Deze gegevens werden 
verrijkt met kwantitatieve informatie verzameld in twee focusgroepen (n=10); één met senioren van 
55 tot en met 64 jaar en één met senioren van 65 tot en met 69 jaar (n=4). Met de focusgroepen 
werden betere inzichten en aanbevelingen vanuit de doelgroep verkregen. 

Resultaten 

Acht op de tien senioren in de gemeente Zuidplas zijn, op basis van een ruime definitie, sportactief. 
Naarmate de leeftijd van 70 jaar is gepasseerd word een teruggang van sportdeelname 
geconstateerd. Recreatief fietsen en wandelen zijn de meest populaire sporten, waarbij het 
recreatiegebied logischerwijs als meest geschikte sportlocatie bevonden wordt. Senioren waarderen 
met name voordelen die betrekking hebben op de fysieke gezondheid en plezier. Andere interesses 
en de prijzen van sportactiviteiten worden als grootste barrières ervaren. Uit de focusgroepen kwam 
naar voren dat het van belang is dat het lokale sport- en beweegaanbod makkelijker vindbaar is. Ook 
wordt aangeraden de prijzen te verlagen. Het sport- en beweegaanbod zal daarnaast toegankelijker 
en laagdrempeliger aangeboden moeten worden. 

Discussie 

Door de toenemende vergrijzing en de beperkingen waar ouderen mee te maken krijgen is het 
wenselijk dat de gemeente Zuidplas senioren blijft stimuleren zo lang mogelijk actief en vitaal te 
blijven. Hierbij is het zinvol om de aandacht voornamelijk te richten op de groep 70-plussers, de fiets- 
en wandelsport, de sociale omgeving en de combinatie met sociale activiteiten. Ook moet de 
aandacht gericht worden op de fysiek gezondheid.  
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Titel Pakt het PAC je? 

 

Contactpersoon Maaike Salden-Crolla, Fontys Sporthogeschool, 
m.crolla@fontys.nl  

Auteur(s) Salden-Crolla, M., Fontys Sporthogeschool  

Moresi, S., Fontys Sporthogeschool 

Thema Sport, bewegen en senioren 

 

Introductie 

Mondiaal veroorzaken chronische aandoeningen het hoogste sterfte cijfer. In Nederland heeft meer 
dan de helft van de 65-plussers een chronische aandoening. Een belangrijke risicofactor ten aanzien 
van deze aandoeningen is een niet-actieve leefstijl. Vanwege het groeiend aantal senioren met één 
of meer chronische aandoeningen in de gemeente Sittard-Geleen, is het Physical Activity Centre 
(PAC) opgezet. In het PAC worden senioren met chronische klachten persoonlijk en op maat begeleid 
door studenten van Fontys Sporthogeschool. Toch is een effectief beweegprogramma zelden 
voldoende om in-actieve senioren in beweging te krijgen. Het stimuleren van een autonome 
motivatie de juiste gedragsdeterminanten zijn wél succesvol in deze. Onderzoeksvragen die in deze 
studie centraal staan: Wat is de huidige motivatie van de deelnemers van het PAC Sittard-Geleen 
voor het beweegprogramma? En verandert die motivatie gedurende de deelname aan het 
beweegprogramma? Welke gedragsdeterminanten leiden tot een hoge mate van motivatie om aan 
het beweegprogramma te blijven deelnemen?  

Methode 

Een 'mixed model'-onderzoek is toegepast. Motivatie, en de verandering daarin, zijn afgenomen 
middels de vragenlijst “Sport Motivation Scale-6” (SMS-6) bij 35 respondenten. Middels een 
steekproef zijn tien deelnemers in een semi-gestructureerd interview bevraagd over de 
voorspellende gedragsdeterminanten. Resultaten: Intrinsieke motivatie en intern gereguleerd gedrag 
zijn de motivatievormen die bij respondenten het hoogst scoren. Gedurende deelname aan het 
beweegprogramma zijn de gemiddelden voor intrinsieke-, geïntegreerde- en geïdentificeerde 
motivatie significant (p < 0,01) gestegen. Deelnemers aan het interview geven aan dat de 
gezondheid, de persoonlijke begeleiding en het sociale aspect van het PAC leiden tot een hoge 
motivatie voor het beweegprogramma.  

Discussie/conclusie 

Het lijkt erop dat deelname aan het beweegprogramma leidt tot een toename in autonome 
motivatie. Hoopgevend is het dat senioren bewegen bij het PAC om verergering van hun chronische 
aandoening te voorkomen, omdat fysieke activiteit leidt tot een verbetering van de gezondheid. Dat 
de persoonlijke begeleiding van de student ook een belangrijke determinant is voor deze senioren, 
biedt toekomstperspectief. Wanneer FSH in staat is om haar studenten op te leiden tot autonomie-
ondersteunende begeleiders, kan het deze senioren des te meer stimuleren om op hun oude dag nog 
zelfstandig fysiek actief te zijn.  
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Titel Door ‘De Beweegwinkel’, meer senioren in beweging 

 

Contactpersoon Marlies van Elderen, Gemeente Eindhoven, De 
Beweegwinkel, m.van.elderen@eindhoven.nl 

Auteur(s) Elderen, M. van, Gemeente Eindhoven, De 
Beweegwinkel,  

Haasakker- van Leeuwen, C., Fontys Sporthogeschool 

Thema Sport, bewegen en senioren 

 

Introductie 

Eind 2011 is het project De Beweegwinkel gestart, met als doelstelling om meer senioren te 
stimuleren te gaan bewegen. In het project waarvan de financiering gebaseerd is op subsidie, 
participeren de Gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, WoonInc. Stichting LEV groep 
Geldrop en en Fontys Sporthogeschool. Senioren worden gestimuleerd te gaan bewegen bij 
bestaande sportaanbieders of bij door De Beweegwinkel georganiseerde activiteiten. Dit is maatwerk 
en gebeurt door een beweegconsulent 55+ en Fontys Sporthogeschoolstudenten. 

Methodiek 

Er wordt gewerkt met zes pijlers om de doelstelling te realiseren. Ten eerste het organiseren van 
wekelijkse bewegingsactiviteiten voor senioren in of nabij seniorenwooncomplexen. De tweede pijler 
is het organiseren van thematische evenementen in het teken van bewegen. De derde is persoonlijke 
begeleiding en advies. Hierbij spelen de studenten een belangrijke rol, in het geven van trainingen of 
doorverwijzingen. 

'Netwerk en verbinding' is een belangrijke pijler, de beweegconsulent 55+ legt verbindingen tussen 
verschillende organisaties die te maken hebben met het sporten en bewegen van senioren. 
Deskundigheidsbevordering van studenten en het werkveld is de vijfde pijler. Onderzoek is de laatste 
pijler. In de toekomst wordt onderzocht wat de invloed is van een beweegconsulent 55+ en wat 
effecten zijn van deze aanpak binnen het project De Beweegwinkel. 

Bevindingen 

Het effect van de wekelijkse activiteiten is dat naast bewegen sociaal contact wordt bevorderd. De 
door studenten georganiseerde evenementen worden bezocht door zowel wel- als niet- structureel 
bewegende senioren. Dit resulteert in bewustwording en enthousiasme over de waarde van 
bewegen. De studenten leren in de organisatie en ontwikkelen competenties. Door de 
netwerkfunctie van De Beweegwinkel wordt ook de deskundigheid van functionarissen die te maken 
hebben met senioren in beweging bevorderd. 

Discussie/conclusie 

Na bijna twee jaar Beweegwinkel zijn steeds meer senioren gaan bewegen. Bewustwording is 
gegroeid en senioren vinden De Beweegwinkel een waardevolle toevoeging. In de pijlers onderzoek 
en netwerk liggen de grootste ontwikkelkansen. Het unieke concept waarin studenten leren in de 
praktijk kan worden uitgerold naar andere onderwijsniveaus en verschillende kennisgebieden. Er 
moet gezocht worden naar een structurele financiering. Daarnaast is het project nu een leerbedrijf, 
maar dit moet resulteren in banen voor afgestudeerden.  
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Parallel sessie - Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Reijgersberg, N. & Van der Poel, H. (2013). Sport- en Beweegdeelname van kinderen en jongeren in 
armoede. 

 

Vandermeerschen, H. & Scheerder, J. (2013). De ervaringen en betekenisgeving inzake 
sportdeelname bij mensen in armoede: een kwalitatief onderzoek.   

 

Romijn, D. (2013). Liefde door de sport. 

 

Schrijvers, L. (2013). 'Voor mij is het soms net vissen' Kwalitatief onderzoek naar supporterschap.  

 

De Carvalho, M., Boen, F. & Scheerder, J. (2013). What is the origin of team identification? 
Socialisation agentes and motives to become a fan. 

 

Eeuwes, M. (2013). Kritische factoren van een samenwerking tussen BVO en partners rondom 
maatschappelijke activiteiten. 
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Titel Sport- en Beweegdeelname van kinderen en jongeren 
in armoede 

 

Contactpersoon Niels Reijgersberg, Mulier Instituut, 
n.reijgersberg@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Reijgersberg, N., Mulier Instituut 

Poel, H. van der, Mulier Instituut 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Introductie 

Helaas krijgen niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Onderzoek van het SCP laat zien dat 
kinderen en jongeren die opgroeien in arme gezinnen minder mogelijkheden hebben tot 
maatschappelijke deelname en daardoor ook minder kansen hebben om hun talenten te ontplooien. 
Hoewel er sinds 2007 meer (politieke) aandacht is voor kinderen en jongeren in arme gezinnen vindt 
de Kinderombudsman dat gemeenten zich meer moeten richten op kinderen die in armoede 
opgroeien. Veel van de gemeentelijke regelingen kunnen via de ouders (indirect) ten goede komen 
aan de kinderen. De Kinderombudsman stelt in haar onlangs verschenen onderzoeksrapport dat juist 
meer hulp direct ten goede moet komen aan kinderen, bijvoorbeeld door instellen van een speciaal 
kindpakket. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van zowel nationaal als lokaal beleid wil het 
Mulier Instituut met dit onderzoek meer zicht krijgen op bestaande kennis over sport- en 
beweegdeelname van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in de periode augustus-oktober 2013.  

Methode 

Onderzoeksgegevens over sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren die opgroeien in 
armoede worden middels een literatuurstudie bijeengebracht. Daarnaast worden interviews 
gehouden met onderzoekers en professionals over de mogelijkheden om de sportparticipatie 
kinderen en jongeren in arme gezinnen te bevorderen. Ter afsluiting van dit onderzoeksproject wordt 
een bijeenkomst georganiseerd met betrokkenen waarin de onderzoeksresultaten worden 
besproken. 

Resultaten 

Dit onderzoek beoogt meer zicht te krijgen op bestaande kennis (o.a. cijfers, oorzaken en gevolgen) 
omtrent de sport- en beweegdeelname van kinderen en jongeren in armoede. Wat zijn de verschillen 
in sport- en beweegdeelname van kinderen in gezinnen met een laag en hoog inkomen? Welke 
oorzaken en gevolgen van een achterblijvende sport- en beweegdeelname zijn er uit literatuur en bij 
onderzoekers en professionals bekend?  

Discussie 

Resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de discussie rondom de aanpak van sport- en 
beweegdeelname van kinderen en jongeren in arme gezinnen. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre 
en op welke wijze de aanbevelingen uit het rapport van de Kinderombudsman – zoals het instellen 
van een speciaal kindpakket – passen bij de mogelijkheden van de 'sportwereld' om de 
sportparticipatie van kinderen en jongeren in armoede te bevorderen?  
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Titel De ervaringen en betekenisgeving inzake 
sportdeelname bij mensen in armoede: een 
kwalitatief onderzoek   

 

Contactpersoon Hanne Vandermeerschen Onderzoeksgroep Sport- en 
Bewegingsbeleid, KULeuven 
hanne.vandermeerschen@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Vandermeerschen, H., Onderzoeksgroep Sport- en 
Bewegingsbeleid, KULeuven 

Scheerder, J., Onderzoeksgroep Sport- en 
Bewegingsbeleid, KULeuven 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Introductie 

Reeds sinds de jaren zeventig wordt in heel wat Europese landen een Sport voor Allen-beleid 
gevoerd. Dit is ook het geval in Vlaanderen. Ook lokale overheden worden ertoe aangemoedigd om 
aandacht te hebben voor diversiteit in hun sportbeleid, en specifieke inspanningen te doen om 
doelgroepen naar het sportaanbod toe te leiden. Toch blijkt uit onderzoek dat sportparticipatie vaak 
nog erg samenhangt met socio-economische status (zie o.m. Scheerder e.a., 2013). In dit onderzoek 
wordt ingezoomd op de meest kwetsbare groep onder hen en staat de sportbeleving van mensen in 
een armoedesituatie centraal. Personen die in armoede leven vormen één van de doelgroepen die in 
het Vlaamse sportbeleid extra aandacht krijgen. Lokale sportbeleidsverantwoordelijken zijn echter 
niet altijd met deze doelgroep vertrouwd, en het is soms moeilijk om in te schatten hoe 
sportdeelname bij deze doelgroep kan worden verhoogd. Het doel is om inzicht te krijgen in de 
ervaringen en betekenisgeving van mensen in een armoedesituatie met betrekking tot sport en 
beweging.  

Methode 

Er werd in deze studie gekozen om de visie van de doelgroep, mensen in een armoedesituatie, 
centraal te plaatsen. Daarom werd geopteerd voor een kwalitatieve onderzoeksmethode en werden 
35 semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met respondenten in een maatschappelijk kwetsbare 
positie, in drie verschillende settings in Vlaanderen. De interviews werden verbatim uitgeschreven en 
gecodeerd aan de hand van NVivo 10.  

Resultaten 

Uit de eerste resultaten van dit exploratieve onderzoek komt naar voor dat er nog heel wat 
potentieel is bij deze doelgroep: er is interesse voor sport. Sport wordt door mensen in armoede 
onder meer gezien als een middel om andere doelen te bereiken, zoals gezondheid. Daarnaast is ook 
sociaal contact heel belangrijk. Naast het financiële aspect vormen onder meer een moeilijke 
bereikbaarheid en een te hoge (gepercipieerde) moeilijkheidsgraad vaakvoorkomende drempels voor 
sportbeoefening.  

Discussie/conclusie 

Uit de resultaten worden beleidsaanbevelingen gedestilleerd. Inzicht in de noden en behoeften van 
mensen in armoede, en de drempels die zij ervaren, laat toe om hier in de toekomst nog gerichter op 
in te spelen, om zo de reële toegankelijkheid van de sportsector te kunnen vergroten. 

  

85



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Titel Liefde door de sport 

 

Contactpersoon David Romijn, Mulier Instituut,  

d.romijn@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Romijn, D., Mulier Instituut 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Volgens Putnam (2000) is trouwen de geluksequivalent van het verviervoudigen van je jaarsalaris. 
Afgezien van de problemen die het getrouwde leven met zich mee kunnen brengen, zoals huiselijk 
geweld en afhankelijkheid, kan over het algemeen aangenomen worden dat een langdurige en 
stabiele liefdesrelatie goed is voor zowel het individu als de maatschappij als geheel. Macroanalyses 
laten zien dat getrouwde personen minder vaak obees zijn, minder roken en drinken dan vrijgezellen. 
Ze hebben een hogere levensverwachting van bijna vier jaar. 

 

Eerdere studies lieten zien dat er een paar cruciale determinanten zijn voor het ontstaan van 
succesvolle liefdesrelaties (e.g. Regan, 2011). Ten eerste gaat het om fysieke nabijheid van twee 
personen. Na de eerste ontmoeting wordt de 'kwaliteit' van de relatie bepaald door inter-
persoonlijke overeenkomsten als leeftijd, etniciteit, sociale waarden en persoonlijke interesses. Ten 
slotte hangt het samenkomen tot een gelukkig stel samen met herhaaldelijke ontmoetingen en 
sociale wederkerigheid. Over de afgelopen jaren zijn voormalige populaire ontmoetingsplaatsen van 
de huwelijksmarkt zoals familie en de kerk in waarde afgenomen. Zeker in seculiere westerse landen 
als Nederland. Tegelijkertijd ontstaan in deze landen nieuwe 'huwelijkswinkeltjes' zoals het internet. 
Vrijetijdsbestedingen, zoals sportdeelname, kunnen ook belangrijker geworden zijn. In onze studie 
analyseren we in welke mate verschillende vormen van sportdeelname bijdragen aan de 
huwelijksmarkt voor diverse sociale groepen. 

 

De verzamelde data betreffen een representatieve steekproef (n=1.036) van de Nederlandse internet 
bevolking (15 jaar en ouder). Respondenten ontvingen een vragenlijst met vragen naar ondermeer 
zaken die zij belangrijk vinden in een (potentiële) partner, waar ze hun huidige of laatste partner 
ontmoet hadden en de duur van hun relaties. 

 

De resultaten laten zien dat één op de tien respondenten aangeeft in één serieuze liefdesrelatie 
heeft gehad via de sport. In dit onderzoek zal ik verder ingaan op de vraag voor wie dit geldt en 
onder welke voorwaarden sportdeelname leidt tot het ontstaan van een relatie. Ook zal ik verder 
ingaan op de constructen 'inter-persoonlijke overeenkomsten', 'herhaaldelijke ontmoeting' en 
'sociale wederkerigheid' binnen verschillende vormen van sportdeelname (vaak/incidenteel, 
team/individueel, vereniging/ongebonden).  
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Titel 'Voor mij is het soms net vissen' Kwalitatief onderzoek 
naar supporterschap 

 

Contactpersoon Liset Schrijvers, KNVB Expertise, l.schrijvers@live.nl  

Auteur(s) Schrijvers, L., KNVB Expertise 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Introductie 

De aanleiding voor dit onderzoek is de wens van clubs in het betaald voetbal om meer inzicht te 
krijgen in wensen, meningen en ervaringen van supporters. Daarnaast is het interessant voor zowel 
BVO's als voor de sociale wetenschappen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van gevoel 
van verbondenheid door supporterschap en stadionbezoek, in het kader van actuele sociale thema's 
zoals individualisering en het versterken van onderlinge verbondenheid. Het doel van dit onderzoek 
is daarom 1) inzicht bieden in betekenissen gegeven aan supporterschap en 2) inzicht bieden in het 
ontstaan van gevoel van verbondenheid door supporterschap. Het onderzoek geeft antwoord op de 
volgende centrale onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven supporters van betaald voetbalclubs 
aan het supporterschap van hun club? 

Methode 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van negen focusgroepen bij Ajax, FC Utrecht 
en VVV-Venlo met in totaal 51 respondenten.  

Resultaten 

Supporters geven aan zich in beginsel verbonden te voelen met hun club. Dit gevoel van 
verbondenheid wordt geuit door stadionbezoek maar ook in het dagelijks leven. Ook ervaren 
supporters verbondenheid met medesupporters. Daardoor kunnen subgroepen ontstaan die voor 
respondenten belangrijk zijn, omdat de subgroep voorziet in de behoefte aan sociale contacten op de 
tribune. Positieve ervaringen, zoals contact met medesupporters en het ervaren van sfeer versterken 
het gevoel van verbondenheid met de club en met medesupporters. Negatieve ervaringen 
beïnvloeden de betekenisgeving aan supporterschap.  

Conclusie en discussie 

Supporterschap is in beginsel een gevoel van verbondenheid met de club, dat geuit wordt door 
stadionbezoek en in het dagelijks leven. Supporterschap wordt gezien als een hobby en als onderdeel 
van het leven. Supporters voelen zich onderdeel van de club en identificeren zich met de club. Dit 
onderzoek toont aan dat sociale contacten die ontstaan in het stadion voor supporters erg belangrijk 
zijn. Door sociale contacten kunnen subgroepen ontstaan die kenmerken van gemeenschappen 
hebben en die de behoefte aan verbondenheid invullen. Deze conclusie levert de sociale 
wetenschappen interessante inzichten op: het voetbalstadion is meer dan een plek waar een 
wedstrijd bezocht wordt en stadionbezoek kan de onderlinge verbondenheid bevorderen. 
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Titel What is the origin of team identification? Socialisation 
agentes and motives to become a fan 

 

Contactpersoon Mariana de Carvalho, KU Leuven (Belgium) and 
FADEUP (Portugal), 
mariana.decarvalho@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Carvalho, M. de, KU Leuven (Belgium) and FADEUP 
(Portugal), 

Boen, F., KU Leuven (Belgium)   

Scheerder, J., KU Leuven (Belgium) 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Introduction 

The main objective of this paper is to investigate the origin of team identification (TI) in a cross 
cultural West-European context, with Belgian and Portuguese soccer fans. Belgium and Portugal are 
similar countries when it comes to number of inhabitants and number of spectators at the soccer 
stadiums. However, their fandom culture and importance in European soccer are different. These 
differences may be related with the socialisation proccess.  

In this paper, we examine the socialization agents and the motives to become a fan of a club. In 
addition, we investigate their relative importance in predicting TI. TI is defined as the psychological 
connection a fan feels to a team (Wann & Branscombe, 1993). TI was found to be strongly related 
with live attendance (Wann, Bayens, & Driver, 2004). Socialization agents can be defined as concrete 
persons who are influential for individuals in being sport team fans (James, 2001). The motives to 
become a fan are the sociopsychological items that may have lead people to be attracted to a certain 
team (Wann, Ensor, & Bilyeu, 2001).  

 

Methods 

Belgian (n = 4530) and Portuguese (n = 1900) soccer fans were invited to answer an online survey 
about soccer fandom, through several social media such as e-mail, Facebook, and blogs of the clubs. 
Surveys were completed from November 2012 to January 2013. The survey included questions about 
TI (Wann & Branscombe, 1993), about their socialisation agents (e.g., father, friends, etc.) and about 
their motives to become a fan (e.g., 'club of my region', 'family reasons', 'club ranking', etc.). 
Descriptive and multilevel analyses using SPSS 20.0 will be conducted. 

 

Results and discussion 

Data are being analysed and further results and discussion will be presented. 
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Titel Kritische factoren van een samenwerking tussen BVO 
en partners rondom maatschappelijke activiteiten 

 
Contactpersoon Manon Eeuwes, Universiteit Twente, 

manoneeuwes@gmail.com 

Auteur(s) Eeuwes, M., Universiteit Twente 

Thema Sport, bewegen en sociale cohesie 

 

Introductie 

Steeds meer betaalde voetbal organisaties (BVO's) zijn maatschappelijk actief. Daarbij werken zij 
samen met partners uit o.a. onderwijs, gezondheid, welzijn en overheid. Voor een succesvolle 
duurzame samenwerking zijn kritische factoren cruciaal voor zowel partners als de BVO. In dit 
onderzoek luidt dan ook de vraag: 'Welke kritische factoren zijn van invloed op de samenwerking 
tussen BVO en partners rondom de uitvoering van maatschappelijke activiteiten?' Met kritische 
factoren wordt gedoeld op de succesfactoren en knelpunten van de samenwerking.  

Methodiek 

Om inzicht te verkrijgen wordt als case stichting FC Twente, scoren in de wijk gebruikt. Om de 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Door middel van 
semigestructureerde interviews met stakeholders van de stichting FC Twente, scoren in de wijk. In 
totaal zijn er drieëntwintig interviews van ongeveer een uur afgenomen. De uitgeschreven interviews 
zijn aan de hand van een codeerschema geanalyseerd. 

Bevindingen 

Uit de resultaten van het onderzoek komen de volgende tien kritische factoren na voren. (1) 
Wederzijds vertrouwen, (2) Gemeenschappelijke doelstellingen, (3) Duidelijke structuur en 
taakverdeling, (4) Strategische inbedding in de organisatie, (5) Betrokkenheid van mensen, (6) 
Pioniersgeest, (7) Bereik van publiciteit, (8) Optimaal inzetten van personele- en financiële middelen, 
(9) Fit met de regio en (10) Transparante communicatie. 

Discussie/conclusie 

Het onderzoek maakt duidelijk dat zowel een BVO als partners zich richten op het verbeteren van de 
relatie met de samenleving. Een samenwerking met een BVO onderscheid zich in het feit dat 
partners graag geassocieerd willen worden met het positieve imago en willen meeliften op het 
succes van voetbalresultaten. Een succesvol maatschappelijk beleid ontstaat alleen wanneer MVO 
onderdeel wordt van de strategische kernwaarden van de BVO. Het is raadzaam om waar mogelijk 
aandacht te schenken aan de trends en ontwikkelingen in de markt, om in te zetten op innovatieve 
ideeën omtrent MVO en daardoor het aantal deelnemers te vergroten of nieuwe doelgroepen aan te 
spreken. 
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Parallel sessie - Sport, bewegen en technologie 

 

Brombacher, A. (2013). People, sport & vitality: de meerwaarde van technologie. 

 

Arts, D. & Borghouts, L.B. (2013).  Het kwantificeren van bewegen middels de beweegmeter Activ8. 

 

Middelweerd, A., Van Stralen, M., Van der Laan, D., Mollee, J., Stuij, M., Te Velde, S., & Brug, J.(2013).   
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Titel People, sport & vitality: de meerwaarde van 
technologie 

 
Contactpersoon Aarnout Brombacher, Technische Universiteit 

Eindhoven, A.C.Brombacher@tue.nl 

Auteur(s) Brombacher, A., Technische Universiteit Eindhoven 

Thema Sport, bewegen en technologie 

 

Een van de grotere problemen waar onze maatschappij op dit moment mee geconfronteerd wordt is 
dat zeer veel mensen een ongezonde levensstijl leiden. Een gevolg hiervan is dat, onder andere in de 
Verenigde Staten, de levensverwachting van sommige bevolkingsgroepen voor het eerst in vele jaren 
aan het dalen is. Een combinatie van te veel eten en te weinig bewegen leidt tot een vergroot risico 
op hart- en vaatziekten en op ziekten als diabetes. Een achterliggend probleem is dat veel mensen 
zich van dit probleem niet bewust zijn tot op het moment dat genoemde ziekten zich manifesteren.  

 

In dit kader is recent aan de Technische Universiteit Eindhoven binnen de Strategic Area “Health” een 
onderzoeksprogramma gestart met als titel “Mine your own Body”. In dit programma werken zes 
leerstoelgebieden, verspreid over vier faculteiten nauw samen terwijl daarnaast, buiten de 
universiteit, nauw samen wordt gewerkt met bijvoorbeeld Fontys en bedrijven als Philips, TomTom 
en adidas. In dit project wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op, bijvoorbeeld, de 
gebieden ICT, miniaturisatie, sensoren en actuatoren tot systemen waarmee het mogelijk wordt een 
veelheid van lichaamsparameters (hartslag, ademhaling, beweging) in het gewone dagelijkse leven 
op continue basis te meten.  

 

In dit project worden deze gegevens gebruikt, niet alleen om kennis te vergaren over- en modellen te 
maken van- bewegingspatronen van diverse groepen mensen maar ook om nieuwe proposities te 
creëren om deze mensen bewust te maken van hun eigen gedrag  op een dusdanige wijze dat 
nieuwe, actievere, gedragspatronen op een verantwoorde wijze worden gestimuleerd. De aandacht 
ligt in dit project voornamelijk op “de onderkant van de breedtesport”; op mensen die wel graag een 
actievere levensstijl willen leiden maar waarbij, ter wille van enerzijds verantwoorde 
sportbeoefening en anderzijds het vasthouden van motivatie, coaching wenselijk is. Omdat juist deze 
mensen, vanwege drukke agenda’s en vele verplichtingen, sport op onregelmatige tijden en plaatsen 
willen beoefenen wordt bij het ontwerpen van de genoemde proposities intensief gebruik gemaakt 
van social media en dergelijke waar niet alleen de genoemde bewegingsdata een rul zullen spelen 
maar ook, via genoemde social media, aspecten vanuit de motivationele psychologie.  
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Titel Het kwantificeren van bewegen middels de 
beweegmeter Activ8  

Contactpersoon Dennis Arts, Fontys Sporthogeschool,  

d.arts@fontys.nl 

Auteur(s) Arts, D., Fontys Sporthogeschool 

Borghouts, L., Fontys Sporthogeschool 

Thema Sport, bewegen en technologie 

 

Introductie 

Er is steeds meer aandacht voor sedentair gedrag en hoeveel er bewogen zou moeten worden. Als 
individu zou je graag een objectief beeld willen krijgen in je eigen beweeggedrag, zoals je ook je 
gewicht meet middels een weegschaal of je bloeddruk opmeet met een bloeddrukmeter. Voor 
bewegen zou dit mogelijk zijn met beweegmeters. 

 

De Activ8 is een 3-assige accelerometer die een 6-tal activiteiten herkent waardoor het 
energieverbruik nauwkeurig geschat kan worden. Deze activiteiten zijn: liggen, zitten, staan, 
wandelen, hardlopen en fietsen. 

 

De onderzoeksvraag voor deze studie was: Hoe nauwkeurig schat de Activ8 het energieverbruik in 
van de activiteiten wandelen, hardlopen en fietsen op verschillende intensiteiten, ten opzichte de 
Actigraph GTX3+ en hartfrequentiemetingen, in een gecontroleerde setting? 

Methode 

19 proefpersonen hebben een protocol uitgevoerd bestaande uit wandelen op 2 km/u, 4 km/u en 6 
km/u, hardlopen op 8 km/u, 11km/u en 14 km/u en fietsen op 50watt, 125 watt en 200 watt. Daarbij 
droegen ze de accelerometers Activ8, Actigraph GTX3+ en een hartfrequentiemeter. Van alle 
beweegactiviteiten is door de meetinstrumenten het energieverbruik geschat in Kj/kg/min. 

Resultaten 

De hartfrequentie schatte het energieverbruik, gemiddeld over het gehele protocol, het hoogste in 
(0,489 kj/kg/min) daarna de Activ8 met 0,418 Kj/kg/min en de Actigraph schatte het energieverbruik 
in op 0,278 Kj/kg/min. Uit analyse bleek dat de beweegactiviteit fietsen de veroorzaker was van dit 
grootte verschil tussen de Actigraph en de andere twee meetinstrumenten. Als de fietsactiviteiten uit 
het protocol gehaald werden was er een correlatie coëfficiënt tussen de Activ8 en Actigraph van r = 
0,893, tussen de Activ8 en hartfrequentie r = 0,912 en r = 0,853 tussen de Actigraph en 
hartfrequentie. 

Discussie/conclusie 

Het is bekend dat accelerometers fietsactiviteiten moeilijk kunnen registreren. De Activ8 lijkt deze 
beweegactiviteit wel te kunnen registreren. Daarnaast liet de Activ8 een minimaal plafond-effect zien 
op de hogere snelheden, ook een bekend fenomeen bij accelerometers. Door de hoge correlatie met 
zowel de Actigraph als de hartfrequentie en bovenstaande voordelen lijkt de Activ8 een geschikt 
instrument om energieverbruik mee in te schatten. De aanbeveling is om middels indirecte 
calorimetrie het algoritme van de Activ8 bij te stellen zodat de schatting van energieverbruik nog 
betrouwbaarder wordt. 
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Titel De ideale beweeg app: wat willen Nederlandse 
studenten? 

 

Contactpersoon Anouk Middelweerd, Instituut voor onderzoek naar 
Gezondheid en Zorg, VU Medisch Centrum, Amsterdam, 
a.middelweerd@vumc.nl 

Auteur(s) Middelweerd, A., Instituut voor onderzoek naar 
Gezondheid en Zorg, VU Medisch Centrum, Amsterdam 

Stralen, M. van, VU Medisch Centrum  

Laan, D. van der, VU Medisch Centrum 

Mollee, J., Vrije Universiteit Amsterdam 

Stuij, M., VU Medisch Centrum  

Velde, S. te, VU Medisch Centrum  

Brug, J., VU Medisch Centrum 

Thema Sport, bewegen en technologie 

 

Introductie 

Het beweeggedrag onder Nederlandse jongvolwassenen (18-34 jaar) is laag, maar moderne 
technologie zoals smartphones en smartphone applicaties (apps) zijn een veelbelovend hulpmiddel in 
het stimuleren van gezond bewegen. Het aanbod van beweeg apps is groot en veelzijdig, maar er 
weinig bekent over hoe de ideale beweeg app eruit ziet. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen 
in hoe studenten beweeg apps gebruiken en hoe hun ideale app eruit zou zien. 

Methode 

Dertig studenten (18-25 jaar) zijn via sociale media en op de Vrije Universiteit Amsterdam geworven. 
Zij hebben gedurende drie weken een beweeg app gebruikt en hebben daarna aan een focusgroep-
discussie (k= 5) deelgenomen. De focusgroepen werden aan de hand van de volgende thema's 
gevoerd: algemeen app-gebruik; gebruik en waardering van een beweeg app; waardering van 
verschillende functionaliteiten en het posten van resultaten op sociale media. De gesprekken zijn 
audio- en visueel opgenomen, getranscribeerd en vervolgens volgens de conventionele content 
analyse geanalyseerd. 

Resultaten 

Een app die coacht, motiveert, persoonlijk feedback geeft, naar een persoonlijk bepaald doel 
toewerkt en waarmee de competitie kan worden aangaan met vrienden –middels 'ranking'-, en 
gebruikmakend van locatie middels GPS, is wat studenten willen, zo bleek uit de focusgroepen. 
Verder geven de studenten aan simpele apps te prefereren met een gestructureerde lay-out zonder 
veel en overbodige functionaliteiten, die op maat gemaakt kan worden door functionaliteiten te 
verwijderen. Daarnaast willen de studenten graag punten kunnen verdienen, zolang het 
puntensysteem transparant is. Een aanvullende website waar de deelnemers hun prestaties en 
vooruitgang kunnen zien, verdient de voorkeur. De studenten zijn terughoudend om hun prestaties 
op sociale media te posten, met uitzondering van bijzondere prestaties. De studenten gaven aan dat 
zij zich meer bewust waren van hun beweeggedrag na het gebruiken van de app. 

Conclusie 

Studenten prefereren een app die coacht, motiveert, persoonlijk feedback geeft, naar een 
persoonlijk bepaald doel toewerkt en waarmee de competitie kan worden aangegaan met vrienden, 
en gebruik maakt van GPS. Studenten geven aan terughoudend te zijn in het delen van activiteiten op 
sociale media. Hun voorkeuren overlappen met bekende effectieve gedragsveranderingstechnieken 
zoals 'doelen stellen', 'belonen', 'monitoren van gedrag' en 'persoonlijke feedback'. 
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Parallel sessie - Sport- en beweegbeleid 

 

Rusch, D. & Knape, M. (2013). Arbeidsmarktmonitor Sport 2011: De arbeidsmarkt voor sport is in 
beweging! 

 

Cevaal, A. & Van der Sluis, A. (2013). Bevindingen 1e ronde Sportimpulsprojecten. 

 

Boven, M., Wiggers, H., Slender, H.W. & Zwart, J. (2013). Vitaliteit sportverenigingen in Noord-
Nederland. 
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Titel Arbeidsmarktmonitor Sport 2011: De arbeidsmarkt 
voor sport is in beweging! 

 

Contactpersoon Devie Rusch, Calibris, d.rusch@calibris.nl 

Auteur(s) Rusch, D. Calibris 

Knape, M., Calibris 

Thema Sport- en beweegbeleid 

 

Introductie 

Sportopleidingen zijn populair onder studenten. Sportopleidingen verdedigen hun waarde voor de 
arbeidsmarkt al jaren. Deze arbeidsmarkt is diffuus en gedifferentieerd. Om de arbeidsmarkt voor 
Sport & Bewegen (S&B) in beeld te krijgen en houden, hebben Calibris, NOC*NSF en ALODO, in 2006 
de Arbeidsmarktmonitor Sport in het leven geroepen. Centrale vraag hierin is de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast worden trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. De 
uitkomsten genereren gebruikswaarde voor de verdere professionalisering van de arbeidsmarkt en 
de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs. 

Methode 

Eens in de twee jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder werkgevers en gediplomeerden. Werkgevers 
worden via een aselecte proportioneel gestratificeerde steekproef geselecteerd. De gehele populatie 
gediplomeerden wordt benaderd. Respondenten doen mee via een online, schriftelijke of 
telefonische enquête.In 2011 werkten 936 gediplomeerden en 414 werkgevers mee. Gemiddeld lag 
de respons op zo'n 20%.  

Resultaten 

In 2011 bedroeg de arbeidsmarkt bijna 45.000 fte, zo'n 64.000 banen. Overheid en onderwijs nemen 
het grootste deel van de werkgelegenheid voor hun rekening.Tussen 2008 en 2011 is de 
arbeidsmarkt S&B met ruim 2% gekrompen. Vergeleken met de totale economie krimpt de 
arbeidsmarkt S&B twee maal zo snel.Werkgevers verwachten tot 2016 een werkgelegenheidsgroei 
van circa 4% (1.750 fte). De verwachtingen zijn minder positief dan voorheen. Hierbij spelen de 
kredietcrisis en bezuinigingen een rol.De arbeidsmarkt verbreedt zich: andere activiteiten, nieuwe 
doelgroepen en een toename van de vraag in branches als welzijn en gezondheidszorg. De aandacht 
voor S&B voor gezondheidsdoelen, klantgericht werken en samenwerking met derden neemt 
toe.Ruim de helft van de schoolverlaters met een sportdiploma vindt een (deeltijd)baan op de 
sportarbeidsmarkt. Meer dan de helft studeert (naast hun baan) door om hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Ruim 60% van de werkgevers vindt hun vacatures geschikt voor 
gediplomeerden S&B. De helft van deze werkgevers nam ook daadwerkelijk een gediplomeerde aan.  

Discussie/conclusies 

Er zijn momenteel geen problemen in de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. De 
arbeidsmarkt is op dit moment in balans. Het onderwijs levert jaarlijks voldoende gediplomeerden. 
Als de verbreding van de arbeidsmarkt onvoldoende bijdraagt aan het op peil houden van de vraag 
naar gediplomeerden, zijn er eventueel aanpassingen nodig in het onderwijs. Inhoudelijk is het zaak 
om het onderwijsprogramma aan te passen aan nieuwe activiteiten en nieuwe doelgroepen. 
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Titel Bevindingen 1e ronde Sportimpulsprojecten 

 
 

Contactpersoon Astrid Cevaal, Mulier Instituut, 
a.cevaal@mulierinstituut 

Auteur(s) Cevaal, Á., Mulier Instituut 

Sluis, A. van der, Kennispraktijk  

Thema Sport- en beweegbeleid 

 

Introductie 

De Sportimpuls, een deelprogramma van het landelijk programma Sport en Bewegen in de Buurt, 
stimuleert lokale sportaanbieders de sportparticipatie te verhogen. In het najaar van 2012 hebben 
171 lokale sportorganisaties startsubsidies ontvangen om interventies in te zetten. In dit onderzoek, 
in opdracht van Het ministerie van VWS,  wordt zicht verkregen op de ervaringen met de 
aanvraagprocedure, de voortgang en ervaren effecten van de projecten ‘in uitvoering’,  en de rol die 
buurtsportcoaches daarin spelen. Resultaten van het onderzoek worden benut om de nieuwe 
aanvraagronde aan te scherpen en uitvoerders waar nodig te ondersteunen.  

Methode 

Bij twintig projectaanvragers is een telefonisch interview afgenomen over de aanvraagprocedure, 
sportmenukaart, implementatie en uitvoering van de activiteiten, samenwerking met 
partnerorganisaties, borging van de interventie en meerwaarde van de subsidieregeling. Bij tien 
andere projecten vonden verdiepende face to face interviews plaats met aanvragers en 
samenwerkingspartners. Naast vragen over de ervaren effecten lag de nadruk hier op procesvragen.  

Resultaten 

Ten aanzien van de aanvraagprocedure bestaat verdeeldheid. Zestig procent van de respondenten 
ervoer de aanvraag als ingewikkeld en tijdrovend, tweevijfde kon er goed mee uit de voeten. Over 
het verplicht gebruik van de menukaart is de meerderheid tevreden. Deze tool helpt initiatiefnemers 
doorgaans goed op weg bij de opzet en uitvoering van de interventie voor de lokale situatie. Anderen 
hadden moeite met dit verplichte onderdeel, bijvoorbeeld omdat de eigen aanpak moest worden 
aangepast.Een derde van de projecten loopt vertraging op. Een deel van deze projecten is gericht op 
specifieke doelgroepen zoals kinderen met overgewicht en allochtone vrouwen. Deze doelgroepen 
moeten veelal indirect bereikt worden en het opbouwen van duurzame relaties met intermediairen 
kost vaak meer tijd dan gepland. En de activiteiten die op scholen plaatsvinden zijn niet altijd in korte 
tijd in te passen in het reguliere schoolprogramma. Ten aanzien van de borging van de projecten is 
nog veel onduidelijk. Men investeert in materiaal, scholing en structurele samenwerkingsvormen en 
experimenteert met het fasegewijs verhogen van tarieven. 

Discussie/conclusies 

De aanvraagprocedure is tijdrovend, maar nuttig gebleken omdat projecteigenaren met het opstellen 
van de aanvraag goed zijn voorbereid op de uitvoering van de activiteiten. Het opnemen van 
samenwerkingspartners in de aanvraag zorgt voor een breed commitment. Over het verplicht 
gebruiken van de Menukaart Sportimpuls is men voornamelijk positief. Het bereiken van een aantal 
doelgroepen kost meer tijd dan verwacht, waardoor de doelen soms moeten worden bijgesteld. Er is 
ondersteuning gewenst bij het borgen van sport- en beweegaanbod na beëindiging van de subsidie. 
In de periode 2014-2016 volgen vervolgmetingen van de Sportimpuls.   
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Titel Vitaliteit sportverenigingen in Noord-Nederland 

 
 

Contactpersoon Magda Boven, Hanzehogeschool Groningen, 
m.a.boven@pl.hanze.nl 

Auteur(s) Boven, M., Hanzehogeschool Groningen 

Wiggers, H., Hanzehogeschool Groningen 

Slender, H., Hanzehogeschool Groningen   

Zwart, J., Gemeente Groningen   

Thema Sport- en beweegbeleid 

 

Introductie 

Bestuurders van sportverenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe 
uitdagingen om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. De economische recessie zet de 
sponsorinkomsten onder druk, de leden worden steeds kritischer en de overheid verwacht meer dan 
alleen het aanbieden van sportactiviteiten. Onderzoek naar deze ontwikkelingen richt zich vaak op óf 
het bestuur (o.a. sportaanbiedersmonitor) óf de leden (o.a. sportersmonitor). Maar welke weerslag 
heeft het beleid van het bestuur op de tevredenheid van de leden? Zitten het bestuur en de leden op 
één lijn? Doel van dit onderzoek is de vitaliteit van de sportverenigingen in Noord-Nederland in kaart 
brengen door de ogen van zowel de leden als de bestuurders. 

Methode 

Bij 94 sportverenigingen in Noord-Nederland zijn digitale vragenlijsten afgenomen onder leden. De 
vragenlijsten gingen over de tevredenheid en het te voeren beleid. In totaal waren er 3938 
respondenten, gemiddeld 42 per vereniging. Daarnaast zijn er door studenten aanvullende gegevens 
verzameld binnen de verenigingen op het gebied van beleid, financiën en de maatschappelijke rol.  

Resultaten 

Het beleid van de sportverenigingen blijkt zich vooral te richten op een goede organisatie, 
sporttechnische zaken en de betrokkenheid van de leden. Er is nog steeds weinig aandacht voor de 
maatschappelijke functie van de vereniging. Leden blijken deze maatschappelijke rol van de 
vereniging echter wel belangrijk te vinden, vooral als het gaat om een bijdrage leveren aan de wijk en 
om sportiviteit en respect. De leden zijn over het algemeen tevreden over de vereniging als het gaat 
om aanbod, kader en accommodatie. Wel geven zij aan dat er op het gebied van pedagogische 
bekwaamheid van het kader, de keuzemogelijkheden en het onderhoud van de accommodatie winst 
te behalen valt.  

Discussie/conclusie 

Het bestaansrecht van de sportverenigingen binnen dit onderzoek blijkt over het algemeen nog niet 
direct in gevaar. In het beleid blijkt de focus nog steeds traditioneel te liggen bij de kerntaken van de 
sportvereniging. De leden zijn over het algemeen tevreden, al ervaren zij wel verbeterpunten die 
aansluiten bij de vitalisering van sportverenigingen. Het gaat hier om flexibilisering van het aanbod, 
aandacht voor sportiviteit & respect en maatschappelijke samenwerking. 
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Parallel sessie - Sport- en beweegdeelname 

 

Tiessen-Raaphorst, A. (2013). Sportdeelname, het gezinsleven en de tijdslimiet van 168 uur per week. 

 

Hermsen, R., Van Houten. J., Kraaykamp, G. & Elling-Machartzki, A. (2013). Een nieuwe levensfase, 
een nieuwe sport?   

 

Loon, J. van, Jonker, L., Kok, J.C., Lobstein, M.K. & van der Linden, C. (2013). “Als we maar kunnen 
voetballen” Stopmotieven van meisjes en hoe uitstroom voorkomen kan worden. 
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Titel Sportdeelname, het gezinsleven en de tijdslimiet van 
168 uur per week 

 

Contactpersoon Annet Tiessen-Raaphorst, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, a.tiessen-raaphorst@scp.nl 

Auteur(s) Tiessen-Raaphorst, A., SCP  

Thema Sport- en beweegdeelname 

 

Introductie 

Het sportbeleid heeft als doel om de deelname aan sport te verhogen en mensen te faciliteren in hun 
mogelijkheden tot sporten. Dit paper gaat in op determinanten die invloed hebben op de 
sportdeelname van jonge ouders. Uit survey-onderzoek blijkt dat jonge ouders minder sporten dan 
leeftijdsgenoten zonder kinderen. Ook blijkt dat ouders van (jonge) kinderen meer tijd kwijt zijn aan 
verplichtingen dan andere bevolkingsgroepen. Tijdsrestricties ten gevolge van werk of zorg voor het 
gezin worden vaak genoemd als motivatie om niet te sporten. Is het die tijdsdruk voor werk en zorg 
die ouders beperkt in het sporten? Of is het meer een gevoel van drukte dat resulteert in het 's 
avonds op de bank blijven hangen?  

Methode 

Op basis van de data van het Tijdsbestedingsonderzoek 2006/2011 is het mogelijk zowel naar de tijd 
besteed aan verplichtingen en vrije tijd te kijken als naar persoonlijke gevoelens van gejaagdheid of 
het ervaren van een tekort aan vrije tijd, in combinatie met andere variabelen zoals leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau en gezinssamenstelling. Gekeken is naar de sportdeelname en tijdsbesteding aan 
sport door volwassen mannen en vrouwen in verschillende gezinssituaties (geen kinderen jonger dan 
12 jaar, een jongste kind tussen 0 en 3 jaar en een jongste kind tussen 4 en 11 jaar) bivariaat en met 
controle voor diverse achtergrondkenmerken.  

Resultaten 

Mannen en vrouwen met kinderen hebben minder vrije tijd en besteden meer tijd aan verplichtingen 
als werk, huishouden en zorg. Dit leidt tot lagere sportdeelname van vooral vrouwen. Regressie-
analyses met controle voor andere kenmerken laten echter zien dat gezinssamenstelling geen 
negatief verband heeft met sportdeelname of sporttijd. Voor mannen met een kind tussen 4 en 11 
jaar werkt dit zelfs positief op de sportdeelname. Vrouwen besteden minder tijd aan sport dan 
mannen, los van de gezinssituatie. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan werk of huishouden en 
gevoelens van gejaagdheid of een tekort aan vrije tijd hebben een negatief verband met de 
tijdsbesteding aan sport. 

Discussies/conclusies 

Het hebben van kleine kinderen vormt op zichzelf geen reden om minder aan sport te doen of 
minder lang actief te zijn. Wel zorgt een grotere tijdsdruk van verplichtingen voor een lagere 
tijdsbesteding aan sport. Het sportbeleid heeft als doel dat iedereen die wil sporten moet kunnen 
sporten. Hoe kan deze informatie over drukte de sportdeelname verder faciliteren?    
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Titel Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport?   

 

Contactpersoon Ralf Hermsen, Gelderse Sportfederatie,  
ralf_hermsen@hotmail.com  

Auteur(s) Hermsen, R., Gelderse Sportfederatie 

Houten. J. van, HAN Sport en Bewegen, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen   

Kraaykamp, G, Sectie Sociologie, Radboud Universiteit 
Nijmegen   

Elling-Machartzki, A., Mulier Instituut   

Thema Sport- en beweegdeelname 

 

Achtergrond en doelstelling 

De maatschappelijke betekenis van sport is de laatste decennia sterk toegenomen. De wensen voor 
en mogelijkheden om te sporten kunnen veranderen gedurende het leven. Mensen maken allerlei 
gebeurtenissen mee: ze trouwen, krijgen een baan en kinderen, gaan met pensioen. Een relevante 
kwestie is daarom of dergelijke levensgebeurtenissen ook gevolgen hebben voor hun 
sportbeoefening? Hierop richten wij ons in deze bijdrage. 

Methode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden gebruiken we individuele levensloopgegevens uit de 
SportersMonitor 2010 van het Mulier Instituut en NOC*NSF. Aan 2.707 respondenten zijn 
retrospectieve vragen gesteld over hun sportparticipatie en de respondenten waren op moment van 
meting achttien jaar of ouder. Het betreft hier personen die in hun leven minstens één sport regulier 
(minimaal eens per 14 dagen) of periodiek intensief (vier dagen per jaar gedurende een groot deel 
van de dag) beoefenden. Voor de empirische analyses gebruiken we logistische 
gebeurtenissenanalyse. De afhankelijke variabele starten met sporten in competitief 
verenigingsverband bestaat uit vijf categorieën. Om die reden is daarbij gebruik gemaakt van 
multinomiale logistische gebeurtenissenanalyses. 

Resultaten 

Gebeurtenissenanalyses laten zien dat de kans om een sport te starten afneemt op het moment dat 
mensen gaan samenwonen of trouwen en op het moment dat ze hun eerste kind krijgen. De kans 
neemt toe op het moment dat ze starten met betaald werk, zelfstandig gaan wonen, de kinderen het 
huis verlaten en wanneer ze met pensioen gaan. Tenslotte wordt starten met een competitieve 
verenigingssport vooral positief beïnvloed door starten met betaald werk en zelfstandig gaan wonen. 

Conclusie 

De gedetailleerde informatie over het leven van individuen uit de SportersMonitor 2010 maakte het 
mogelijk om sporten te bestuderen vanuit een levensloopperspectief. Naar onze mening heeft dit 
nieuwe inzichten opgeleverd over mogelijke factoren belangrijk bij het starten met sport. Diverse 
transities van een levensfase naar de volgende, ingeluid door het meemaken van belangrijke 
levensgebeurtenissen, blijken consequenties voor de sportloopbaan te hebben.  
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Titel “Als we maar kunnen voetballen” Stopmotieven van 
meisjes en hoe uitstroom voorkomen kan worden  

 

Contactpersoon Jan van Loon, KNVB, jan.vanloon@knvb.nl 

Auteur(s) Loon, J. van, KNVB 

Jonker, L., KNVB 

Kok, J.C., KNVB   

Lobstein, M.K., Motivaction B.V.   

Linden, C. van der, Motivaction B.V 

Thema Sport- en beweegdeelname 

 

Introductie 

Stopmotieven zijn een prominent thema van onderzoek waarbij de stopleeftijd cruciaal is. 
Procentueel gezien stopt 28% van de sporters tussen 12 en 18 jaar. Het percentage voetballers dat 
stopt is relatief hoog (35%). Uit de ledencijfers van de KNVB (2012) blijkt dat dit hoge percentage 
stoppers vooral verklaard wordt door het aantal meisjes dat stopt (21.5%), terwijl meisjesvoetbal is 
uitgegroeid tot de op 2 na grootste sport voor de jeugd. Doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te 
maken waarom 12- tot 18-jarige meisjes stoppen met voetballen en wat er specifiek gedaan kan 
worden om ze te behouden. Hierbij ligt de nadruk op beïnvloedbare factoren door sportbond en/of 
sportverenigingen. 

Methode 

De studie was kwantitatief (n=329 meisjes; lft=15.3; SD=2.0) en kwalitatief (n=45; lft=15.6). Een voor 
het onderzoek opgestelde vragenlijst is ingevuld door meisjes die allemaal recentelijk gestopt zijn 
met voetballen. Focusgroepen zijn gehouden met 18 meisjes die gestopt zijn (lft=15.2)en met 27 nog  

actieve speelsters (lft=15.9). 

Resultaten 

Naast moeilijk beïnvloedbare redenen als tijdgebrek door studie/school (54.1%), het niet meer leuk 
vinden van voetbal (55.6%) en een gebrek aan motivatie (47.6%), stoppen meisjes vooral door een 
slechte sfeer in het team (52.3%), het gebrek aan leuke teamgenoten (45.6%), de slechte kwaliteit 
van de trainingen (38.0%) en de gebrekkige communicatie van de vereniging richting de meisjes 
(37.1%). Uit de focusgroepen blijkt dat meisjes graag zouden zien dat verenigingen meer doen om 
meisjes met een zelfde voetbalhouding (recreatief vs. prestatief) en/of zelfde leeftijd in een team te 
zetten. De huidige heterogeniteit binnen teams leidt tot spanningen die de sfeer niet ten goede 
komen. Daarnaast geven meisjes aan dat de kwaliteit van de trainingen vaak laag is doordat teams 
incompleet zijn, er veel wisselende trainers voor de groep staan en er geen goede afspraken worden 
gemaakt.  

Discussie 

Oplossingen voor voetbalverenigingen kunnen gezocht worden in transparante communicatie. 
Meisjes geven aan het belangrijk te vinden om te weten waar ze aan toe zijn en om serieus genomen 
te worden, bijvoorbeeld wanneer zij (in 64% van de gevallen) aangeven te twijfelen om door te gaan. 
De KNVB kan inspelen op de behoefte van meisjes door meer mogelijkheden te bieden om 
voetbalverenigingen te laten samenwerken, tot club overstijgende teams te komen en/of door 
andere voetbalvormen (bijv. 7x7) voor meisjes aan te bieden.   
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Parallel sessie - Sport- en beweegevenementen 

 

Verbeek, D., Hover, P. & Peeters, P. (2013). Effecten van sportevenementen meten - 
Richtlijnenhandboek milieu.  

 

De Boer, W. & Schoemaker, J. (2013). Bezoekersprofielen en bestedingspatronen van middelgrote 
sportevenementen – een meta-analyse. 

 

Van Herpen, N., Blok, J. & Fredriks, J.J.G. (2013). Economische Impact World Rally Championship - 
stage Nestle Oil Rally Finland.   
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Titel Effecten van sportevenementen meten - 
Richtlijnenhandboek milieu 

 

 

Contactpersoon Desirée Verbeek, NHTV, verbeek.d@nhtv.nl 

Auteur(s) Verbeek, D., NHTV 

Hover, P., Mulier Instituut   

Peeters, P., NHTV   

Thema Sport- en beweegevenementen 

 

Introductie  

Sportevenementen zijn een bron van amusement voor velen, waaronder bezoekers, sponsoren en 
deelnemers. Evenementen kennen echter ook een keerzijde. Hierbij valt te denken aan 
milieuaspecten waaronder afval en zwerfvuil, verkeerscongestie, CO2 uitstoot en geluidsoverlast. 
Voor organisatoren van evenementen, en hun stakeholders (o.a. overheid, sponsoren) is het van 
belang zicht te krijgen op de mate en aard van de milieubelasting en hoe die eventueel te kunnen 
reduceren. Het 'Richtlijnenhandboek Milieu' beschrijft hoe de milieugevolgen van sportevenementen 
gemeten kunnen worden, met als doel deze te verminderen.  

Methodiek 

Het 'Richtlijnenhandboek Milieu' is opgesteld door informatie uit drie documenten te combineren: 
de Sustainable Sport and Event Toolkit (Duffy & Dolf 2010), de Milieubarometer voor Evenementen 
(Verstand 2005) en de handleiding publieksevenementen van The Green Key (Stichting Keurmerk 
Duurzaamheid, Veiligheid en Kwaliteit 2010).  

Bevindingen 

De milieubelasting van een sportevenement hangt in sterke mate samen met de wijze waarop het 
evenement georganiseerd is. In de richtlijn worden voor vier categorieën (A: Beleid, communicatie en 
sponsoring; B: Locatieselectie en –beheer; C: Vervoer; D: Catering en retail) indicatoren opgesteld om 
de belangrijkste milieu-effecten te meten: energie, broeikasgas emissies, luchtkwaliteit, afval, 
geluidhinder, watergebruik, afvalwater en ruimtegebruik. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de data 
verzameld dienen te worden. Ten slotte beschrijft de richtlijn hoe de verzamelde gegevens omgezet 
kunnen worden in een score die inzicht geeft in het milieueffect. 

Conclusie 

Bij de evaluatie van sportevenementen is het van belang een gedegen en betrouwbaar 
meetinstrument te hanteren. Deze richtlijn maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze de milieu-
effecten van sportevenementen te meten. Wanneer dit meetinstrument op uniforme wijze wordt 
toegepast, dan worden de milieu-effecten van sportevenementen beter vergelijkbaar en wordt een 
groter leereffect bereikt. Dit draagt bij aan de professionalisering en rendementsvergroting bij het 
organiseren van evenementen. Met de resultaten van het onderzoek zijn organisatoren en andere 
belanghebbenden (gemeenten, provincies) in staat om verbeterpunten te identificeren, de 
resultaten te gebruiken voor interne en externe communicatie en – in het geval van herhaling van 
metingen – ontwikkelingen te registreren. 
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Titel Bezoekersprofielen en bestedingspatronen van 
middelgrote sportevenementen – een meta-analyse 

 
 

Contactpersoon Willem de Boer, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, willem.deboer@han.nl 

Auteur(s) Boer, W. de, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Schoemaker, J., Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Thema Sport- en beweegevenementen 

 

Introductie 

Oldenboom (EK 2000) en Preuss (2007) verrichtten baanbrekend werk in de profilering van 
bezoekers en de economische impact van mega-sportevenementen. In Nederland zijn er, hierop 
gebaseerd, door de Werkgroep Evaluatie Sportevenement (WESP) richtlijnen ontworpen. Door deze 
standaardisering zijn er nu vergelijkingen en meta-analyses mogelijk.  

Niet-mega sportevenementen zullen nauwelijks effect zal hebben op het inkomend of uitgaand 
toerisme. Daarom richt dit onderzoek zich op 4 van Preuss' typen bezoekers: eventvisitors, casuals, 
residents en homestayers. Anders dan bij Preuss worden homestayers gedefinieerd als de bezoekers 
uit de gastregio die zeggen ook naar een alternatieve locatie voor het evenement te reizen. Daarmee 
kunnen zij, net als de eventvisitors, bijdragen tot de economische impact van een evenement. Het 
belangrijkste doel van dit onderzoek is om de profielen van deze groepen bezoekers en hun 
bestedingen vast te stellen voor 5 verschillende evenementen.  

Methode 

De HAN heeft recent veel WESP-onderzoek gedaan bij evenementen in Gelderland. Dit onderzoek 
richt zich op 5 evenementen, alle in Omnisport Apeldoorn: 

a) WK Baanwielrennen 2011 

b) AFAS Tennis Classics 2011 

c) Kwalificatietoernooi WK Handbal 2012 

d) NK Baanwielrennen 2012 

e) NK Indoor Atletiek 2013. 

Evenementenbezoekers zijn geïnterviewd tijdens het evenement met pen en papier (a en b) of met 
een app op mobiele telefoons en tablets. Het onderzoek beslaat in totaal 2001 enquêtes. 

Resultaten 

De omvang van de 4 profielen bezoekers verschilt weinig tussen de vijf evenementen. Eventvisitors 
zijn telkens de grootste bezoekersgroep, gemiddeld 39%, met 'provincie' als de gastregio. 
Homestayers waren gemiddeld het meest aantal dagen aanwezig. Casuals overnachten relatief vaker 
en ook was hun gemiddelde dagbesteding het hoogst voor 4 van de 5 evenementen. Eventvisitors 
dragen veel meer dan homestayersbij tot de economische impact, vooral vanwege de omvang, niet 
zozeer vanwege de gemiddelde dagbesteding.  

Discussie 

Het type, de grootte en de doelstellingen van sportevenementen verschillen, evenals de 
organisatoren. Wat de invloed daarvan is op de uitkomsten is door de kleine steekproef (n=5 
evenementen) niet te zeggen. Bij de omvang van de groep homestayers kunnen vraagtekens worden 
gezet. Om de economisch impact te vergroten lijkt het verstandig om in te zetten op vergroting van 
de groep eventvisitors, hun bestedingen en overnachtingen. 
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Titel Economische Impact World Rally Championship - 
stage Nestle Oil Rally Finland 

 

Contactpersoon Noud van Herpen, Haagse Hogeschool,  
n.a.vanherpen@hhs.nl 

Auteur(s) Herpen, N. van, Haagse Hogeschool 

Blok, J., Haagse Hogeschool   

Fredriks, J.J.G., Haagse Hogeschool   

Thema Sport- en beweegevenementen 

 

Introductie 

In 2012 was de Sport Business School Finland (SBS) aanwezig bij de WK ijshockey in Zweden en 
Finland. Uit onderzoek bleek dat het toernooi Zweden 2.5 miljoen euro had gekost maar dat het 
Finland 5 miljoen euro had opgeleverd. Dit was de reden waarom SBS een onderzoek wilden starten 
bij een van de grootste evenementen van Finland: “Neste Oil Rally Race 2013”. In samenwerking met 
de Haagse Hogeschool werd er een onderzoek gestart naar de economische impact van de Neste Oil 
Rally Finland 2013 (NORF).  

 

De route van de NORF is in het totaal 1580km en is verdeeld over drie dagen. Dit jaar deden er 145 
rallywagens mee en de verwachting is dat er 270.000 bezoekers zullen komen. De vraag is nu wat de 
economische impact is in Jyväskylä en omstreken. 

Methode 

Een onderzoeksteam van 8 studenten van de Haagse Hogeschool en 20 studenten van SBS voerden 
het onderzoek uit. Er is gekeken naar de verschillende betrokkenen bij het evenement: 

- Teams (rijders, monteurs, teammanagers etc.) 

- Bezoekers inclusief VIPS verdeeld over 3 locaties: Special stages (in het 23 totaal), Centrum van 
Jyväskylä en het hoofdkwartier in Jyväskylä.  

- Inwoners van (de regio) Jyväskylä  

 

Voorafgaand aan het evenement zijn er gegevens verzameld bij meer dan 500 bewoners. Tijdens het 
evenement zijn er meer dan 600 enquêtes afgenomen bij bezoekers. Daarnaast werden ook circa 100 
teamleden geënquêteerd. In totaal zijn er meer dan 1200 respondenten geënquêteerd. Er is 
gevraagd naar de financiële uitgaves rondom het evenement om zo de economische impact te 
kunnen berekenen. Er is aan hen gevraagd was zij uitgaven aan o.a. tickets, eten, drinken, souvenirs, 
brandstof en accommodatie). Daarbuiten is er ook gevraagd naar o.a. persoonlijke 
kenmerken/achtergrond informatie, motivatie(s) om naar de rally te komen, beleving van het 
evenement en de waarden die horen bij de rally in het algemeen en specifiek bij de NORF. 

Resultaten en discussie/conclusies 

De resultaten zijn pas zeer recent verkregen (augustus 2013) en hier dus nog niet weer te geven. 
Maar de Dag van het Sportonderzoek lijkt de plek om de informatie afkomstig van een groot 
internationaal evenement te delen. Een interessant gegeven wat al naar voren kwam uit de enquêtes 
verstuurd voorafgaand evenement was dat 30% van de inwoners, circa 26.000 personen, de stad 
tijdens het evenement wil verlaten. Het zal dus interessant zijn om te kijken of de verwachte 
economische impact wel zo positief is als de organisatoren verwachten. 
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Parallel sessie - Sport en gender 

 

Claringbould, I. (2013). Controleren versus ondersteunen. Een onderzoek naar hoe ouders gender 
onderscheid maken in waardenoriëntaties. 

 

Rana, J. (2013). Ladies-Only! Het Proces van Enculturatie bij Kickboksende Moslima's in Den Haag.  
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Titel Controleren versus ondersteunen. Een onderzoek 
naar hoe ouders gender onderscheid maken in 
waardenoriëntaties 

 
Contactpersoon Inge Claringbould, Universiteit Utrecht, 

i.e.c.claringbould@uu.nl 

Auteur(s) Claringbould, I., Universiteit Utrecht 

Thema Sport- en gender 

 

Introductie 

In de betrokkenheid van ouders bij hun sportende kinderen geven ouders hun kinderen 
waardeoriëntaties mee. Ook ideeën van ouders over gender (on)gelijkheid en rolpatronen komen 
hierin tot uitdrukking. In die zin kan jeugdsport gezien worden al s een plaats waarin ouders 
uitdrukking geven aan wat zij voor hun kinderen belangrijk vinden in sport en dit betreft ook hun 
ideeën over gender.  

De centrale vraag in het onderzoek luidt: Hoe geven ouders betekenis aan gender in de manieren 
waarop zij betrokken zijn bij het voetbal van hun zoon.  

In het onderzoek maak ik gebruik van de theoretische begrippen 'veld', 'habitus' en 'posities', zoals 
die door de socioloog Bourdieu zijn ontwikkeld. Het perspectief van Bourdieu gaat er vanuit dat 
mensen met elkaar om gaan op basis van de ideeën die zij hebben ontwikkeld ten aanzien van het 
'veld' of de ruimte waarin zij zich begeven. Zij nemen in het 'veld' als een 'positie' in ten aanzien van 
anderen, die voor een belangrijk deel gebaseerd is op hun 'habitus'; de context en achtergrond van 
waaruit zij een situatie duiden.  

Methode 

Voor dit onderzoek zijn twaalf interviews gehouden met ouders (evenveel vaders en moeders) met 
een voetballende zoon. Op basis van deze data analyseer ik de meningen en ideologieën van ouders 
ten aanzien van gender. 

Resultaten 

De resultaten laten zien hoe vaders en moeders op verschillende manieren posities innemen in een 
club. Vaders vervullen bijvoorbeeld vaker formele vrijwilligersfuncties zoals, coach en lijn- of 
scheidsrechter en daarmee controleren zij het veld van hun zoons. Moeders zijn daarentegen meer 
geneigd informele en ondersteunende taken op zich te nemen. Ook zijn de moeders meer bij het 
voetbal van hun zoon betrokken wanneer hun zoon relatief klein (een F-je)is, dan wanneer hij ouder 
wordt. Moeders verdwijnen langzamerhand uit de club en van het 'veld'. Ook blijken vaders en 
moeders als toeschouwer op een verschillende manier betrokken te zijn bij hun voetballende zoons. 
Vaders hebben de neiging meer nadruk te leggen op prestatie en techniek en nemen dus een 
superviserende positie in. Moeders letten doorgaans meer op of hun zoon lekker speelt en goed in 
zijn vel zit en zij nemen dus meer een zorgzame of ondersteunende positie in. Tevens laat het 
onderzoek tegenvoorbeelden zien van moeders die bijvoorbeeld wel een coach positie innemen, en 
van vaders die zich ergeren aan het gedrag van andere vaders langs de kant van het veld. 
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Titel Ladies-Only! Het Proces van Enculturatie bij 
Kickboksende Moslima's in Den Haag 

 

Contactpersoon Jasmijn Rana, FU Berlin, jasmijn_rana@hotmail.com 

Auteur(s) Rana, J., FU Berlin 

Thema Sport- en gender 

 

Introductie 

In de grote steden in Nederland wordt in verschillende kickboks- of thaiboksgyms Ladies-Only lessen 
aangeboden. Deze kickbokstrainingen speciaal voor vrouwen worden goed bezocht door jonge 
moslima's, vooral van Marokkaanse komaf. Dit antropologische onderzoek geeft inzicht in de 
participatie van jonge moslima's in Ladies-Only kickboxtraining. Hoe komt het dat Marokkaanse 
meisjes gaan kickboksen? Wat zijn de redenen om voor deze sport te kiezen? Wat betekent deze 
participatie voor hun identificatieprocessen en voor hun positie in de samenleving? Deze vragen 
worden beantwoord door in kaart te brengen hoe het leren van kickboksen gepaard gaat met de 
cultivering van lichamelijke disposities op het gebied van gender, etniciteit en religie.  

Methoden 

Dit onderzoek is gebaseerd op anderhalf jaar veldwerk in de Schilderswijk en Moerwijk in Den Haag. 
Participerende observatie was de belangrijkste onderzoeksmethode in dit veldwerk, aangevuld met 
interviews met trainers en sportschooleigenaren, en life stories van kickboksende dames. 
Participerende observatie, bestaande uit dagelijkse kickbokstrainingen en informele ontmoetingen 
buiten de gym, is in dit onderzoek van cruciaal belang omdat op deze manier het lichaam van de 
onderzoeker een instrument is om lichamelijke praktijken te begrijpen. De reflectie op het eigen 
lichaam speelt daarom ook een belangrijke rol in de analyse van de data.  

Resultaten/Discussie 

Het onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van een sport in de buurt en de bekendheid van de 
directe omgeving met de sport een belangrijk onderdeel vormt voor de motivaties voor meisjes om 
te gaan kickboksen en voor de mate van toegang naar de sport. Daarnaast toont het aan hoe in de 
ladies-only trainingen niet alleen de bewegingen van de kickbokssport getraind worden, maar ook 
hoe de participatie in kickbokstraining gebruikt wordt om andere doelen te bereiken. Het leren van 
kickboksen gaat gepaard met de enculturatie van omgang met andere vrouwen en mannen, 
geschiktheid van kleding en gedrag, taalgebruik en andere habituele handelingen. Op deze manier 
speelt Ladies-Only kickbokstraining een belangrijke rol in de identificatieprocessen en groepsvorming 
en groepsbinding van veel jonge moslima's in Nederland. 
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Parallel sessie - Sport en social media 

 

Wisse, E. (2013). Sport en sociale media. 

 

De Graaf, W. & Muller, M. (2013). Sportverenigingen en sociale media. 

 

Slender, H. (2013). Sociale media en sportevenementen. 
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Titel Sport en sociale media 

 

Contactpersoon Ester Wisse, Mulier Instituut, 
e.wisse@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Wisse, E., Mulier Instituut 

Thema Sport en social media 

 

Introductie 

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan de ontwikkeling van deze sociale media. Ook in relatie 
tot sport is gebruik van sociale media steeds vaker een onderzoeksthema. Aansluitend bij deze trend, 
was het doel van dit onderzoek om in kaart te brengen of en hoe sociale media door jongeren 
sportspecifiek worden gebruikt en wat de link is met sportparticipatie en identiteit.  

Methode: De basis van dit onderzoek wordt gevormd door cijfers afkomstig uit het Nationaal Sport 
Onderzoek 2012. 541 jongeren van 15-30 jaar vulden het vragenblok over sociale media gebruik en 
sport in. Daarnaast is een (n)etnografische pilot studie uitgevoerd waarin sportgerelateerde 
berichten, foto's en filmpjes binnen facebook en twitter netwerken geregistreerd zijn.  

Resultaten 

Uit het onderzoek bleek dat jongeren die minstens wekelijks sporten , vaker en langer gebruik maken 
van sociale media dan jongeren die niet of onregelmatig sporten. Mannen gebruiken sociale media 
vaker voor sportdoeleinden dan vrouwen en 15-20 jarigen doen dit weer vaker dan 21-30 jarigen. De 
meest genoemde sportspecifieke functie van sociale media is het afspreken om te gaan sporten. Ook 
worden sociale media vaak gebruikt voor het volgen van sportuitslagen en om sportfilmpjes en -
foto's te bekijken. Waar de leeftijdsgroep 15-20 vooral zelf sportzaken deelt, lijkt de oudere 
leeftijdsgroep sociale media meer te gebruiken om informatie/kennis te halen. Dat nog niet alle 
jongeren overtuigd sociale media inzetten voor sportdoeleinden is echter ook uit dit onderzoek 
gebleken.  

Discussie/Conclusie 

De relatie tussen (sportspecifiek) gebruik van sociale media en sportparticipatie, is niet eenduidig. 
Aan de ene kant stellen jongeren dat ze door berichten op online sociale media meer zijn gaan 
sporten en bewegen. Aan de andere kant geven ze ook aan dat de tijd die ze besteden aan sociale 
media ten koste gaat van sportbeoefening. Ook bleek uit dit onderzoek dat het sportspecifiek gebruik 
van sociale media redelijk selectief is. De helft van de jongeren geeft aan liever geen slechte 
sportprestaties te vermelden via sociale media. Ook geeft een deel toe dat ze zich op sociale media 
sportiever voordoen dan ze eigenlijk zijn. Hoe sociale media verder van invloed zijn op de 
ontwikkeling van identiteit bij jongeren en hoe de inzet van sociale media kan bijdragen aan 
sportstimulering, zijn interessante onderzoeksthema's voor de toekomst.  
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Titel Sportverenigingen en sociale media 

 

Contactpersoon Wilko de Graaf, Hogeschool van Amsterdam, 
w.de.graaf@hva.nl 

Auteur(s) Graaf, W. de, Hogeschool van Amsterdam 

Muller, M.  

Thema Sport en social media 

 

Introductie 

Sport levert, volgens Sanderson (2011), in combinatie met sociale media 'a whole new ballgame' op. 
Professionele atleten kondigen hun pensioen aan via uploads op de sociale media. Leden van 
sportverenigingen ontvangen wedstrijdresultaten via Twitter. Teamleden communiceren via 
Facebook of zij al of niet aanwezig zullen zijn bij de training volgende week. Doelstelling van deze 
verkennende studie is het schetsen van het gebruik van de sociale media (zoals gedefinieerd door 
Kaplan en Haenlein, 2010) door Nederlandse sportverenigingen die met de inzet van deze media de 
banden met hun leden proberen te versterken. 

Methode 

Naast een literatuurstudie is een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Bij een 10-tal 
beheerders van de sociale media van verschillende amateursportverenigingen een diepte-interview 
afgenomen om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de sociale media van hun sportclub. Daarnaast 
is een vragenlijst (n = 296) uitgezet onder de leden van de betreffende 10 sportverenigingen. De 
focus lag daarbij op het blootleggen van het gedrag en de voorkeuren van de sportverenigingsleden 
met betrekking tot het gebruik van sociale media van de vereniging.  

Resultaten 

De meerderheid van de 10 beheerders van de sociale media van de verschillende sportverenigingen 
is niet officieel benoemd door het bestuur van hun club. Alle 10 beheerders zijn vrijwilliger. Doordat 
zij veelal afzonderlijk van het bestuur van de vereniging opereren, hanteren zij door henzelf 
opgestelde doelen wat betreft het gebruik van de sociale media. De beheerders noemen een stijging 
van de betrokkenheid bij de leden, clubnaamsbekendheid en nieuwe ledenwerving als belangrijkste 
doelen. 

 

Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat een correlatie bestaat tussen de redenen om de vereniging 
op sociale media te volgen en de betrokkenheid van het lid bij de vereniging. Facebook wordt 
genoemd als meest populaire sociale medium. Snelle toegang tot het laatste verenigingsnieuws is de 
hoofdreden voor een lid om de vereniging op de sociale media te volgen. 

Discussies/conclusies 

Nederlandse amateur sportverenigingen hebben zetten in een beperkte mate de sociale media in om 
de banden met verenigingsleden te versterken. Deze studie toont aan dat er ruimte is voor een 
uitgebreider aanpak. Leden die actief zijn op de sociale media van de vereniging zijn meer betrokken 
bij hun club.  
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Titel Sociale media en sportevenementen 

 

Contactpersoon Hans Slender, Hanzehogeschool Groningen,  

h.w.slender@pl.hanze.nl 

Auteur(s) Slender, H., Hanzehogeschool Groningen 

Thema Sport en social media 

 

Introductie  

Steeds meer sportevenementen maken naast een website ook gebruik van sociale media zoals 
Twitter, Facebook en Youtube. Het gebruik van deze sociale media kan het bereik van het evenement 
vergroten (promotie), maar kan ook de beleving van bezoekers, deelnemers of volgers beïnvloeden. 
Ook als evenementenorganisatoren zelf geen gebruik maken van de sociale media, dan zal er door de 
verschillende stakeholders toch gebruik van gemaakt worden. Het doel van dit onderzoek is om te 
achterhalen hoe een evenementenorganisator de sociale media kan benutten om het bereik van het 
evenement en de beleving van de bezoeker/volger te vergroten.  

Methode 

Er zijn vier compleet verschillende sportevenementen geselecteerd in de maand mei 2013. De cases 
waren Copa Amsterdam (voetbal), NK kaatsen, Amsterdam Cup (voetbal) en de Nacht van Hengelo 
(wielrennen). Er heeft een interview plaatsgevonden met de organisator van het evenement om de 
gebruikte sociale media strategie en acties in kaart te krijgen. Met behulp van freeware tools zoals 
Tweetcharts en Facebook statistieken is er online data verzameld over het bereik, het gedrag en het 
sentiment van de volgers van het evenement. De kerngegevens van het evenement, de sociale media 
strategie en de online data zijn vervolgens mij elkaar vergeleken om tot conclusies te komen.  

Resultaten 

Copa Amsterdam is een sportevenement dat inzet op sociale media. Zij hebben 10.000 volgers en 
bereiken 920.000 mensen via Twitter. Ook via Facebook en Youtube bereiken zij veel mensen. Het 
sentiment blijkt voor dit evenement enorm positief te zijn (83%). De andere drie evenementen 
hebben ook account bij verschillende sociale media, maar zijn zelf minder actief. Het bereik van deze 
evenementen is veel kleiner. Het sentiment is bij één evenement negatief en bij de twee andere ook 
positief. 

Discussie/conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat het gedrag van bezoekers en volgers op de verschillende sociale media 
deels te beïnvloeden is. Door zelf positieve en passende content te delen op de verschillende sociale 
media wordt het bereik op deze sociale media groter. Een verband met sentiment is echter niet 
aangetoond. Ook blijkt ook dat andere factoren zoals de grootte van het evenement, de duur van het 
evenement en de aandacht in de traditionele media voor het evenement ook van zeer grote invloed 
zijn. Het is de bedoeling vervolgonderzoek te gaan doen onder meer vergelijkbare evenementen en 
om de freeware analysetools te gaan valideren.  

  

116



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Parallel sessie - Sportvoorzieningen en sportdeelname 

 

Hoekman, R. (2013). Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land. 

 

 Casas Valle, D. (2013). Sport in Valencia en Kopenhagen: de successen van consistent ruimtelijk 
beleid.   
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Titel Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land  

Contactpersoon Remco Hoekman, Mulier Instituut, 
r.hoekman@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Hoekman, R., Mulier Instituut 

Thema Sportvoorzieningen en sportdeelname 

 

Introductie 

Van de overheidsuitgaven aan sport komt 90% van gemeenten, die van hun budget 85% besteden 
aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. In geld uitgedrukt zijn 
sportaccommodaties verreweg het belangrijkste instrument dat wordt ingezet om de sportdeelname 
te verhogen. Maar als het gaat om onderzoek naar sportdeelname gaat de meest aandacht uit naar 
de 'vraagkant', naar de sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden en de motieven van 
sporters en niet-sporters, en nauwelijks naar de 'aanbodkant'. Vanuit een sociaal ecologisch 
perspectief wordt echter ook een invloed verwacht van de fysieke omgeving (sportaccommodaties, 
groene ruimte, openbare weg, etc.) op het sportgedrag van een individu. 

In dit onderzoek richten we ons op urbane en rurale gebieden vanwege de onmiskenbare verschillen 
in de fysieke omgeving. Hierbij gaan we in op de verschillen in sportgedrag en accommodatiegebruik 
tussen deze gebieden en de mate waarin deze verschillen samenhangen met de fysieke omgeving. 

Methode 

Voor dit onderzoek is secundaire analyse toegepast op de dataset van het onderzoek Ongevallen en 
Bewegen in Nederland (OBiN 2010-2012). Deze dataset bevat gegevens over het sportgedrag en 
accommodatiegebruik van de bevolking. Verder is gebruikgemaakt van gegevens uit de 
accommodatiemonitor om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van sportvoorzieningen in urbane en 
rurale gebieden. 

Resultaten 

De inwoners van urbane gebieden nemen minder deel aan sport dan de inwoners van rurale 
gebieden. Dit geldt overigens niet voor alle leeftijdsgroepen; de 18-34 jarigen sporten in urbane 
gebieden vaker minimaal maandelijks. 

Fitness en hardlopen zijn populairder in de urbane gebieden terwijl fietsen en voetbal populairder 
zijn in rurale gebieden. De verschillen in de populariteit van sporttakken vertalen zich ook in 
verschillen in het accommodatiegebruik. De openbare weg en bossen worden meer benut in rurale 
gebieden, terwijl fitnesscentra en parken populairder zijn in urbane gebieden. Dit komt overeen met 
een grotere aanwezigheid van parken en fitnesscentra in urbane gebieden en meer voor 
sportbeoefening geschikte openbare wegen en bossen in rurale gebieden. 

Discussie/conclusie 

Het onderzoek laat zien dat er verschillen zijn in het sportgedrag tussen urbane en rurale gebieden 
en dat deze samenhangen met de fysieke omgeving. Desalniettemin is meer onderzoek nodig om 
naast de samenhang ook een effect van de fysieke omgeving op de sportdeelname vast te stellen. 
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Titel Sport in Valencia en Kopenhagen: de successen van 
consistent ruimtelijk beleid 

 
Contactpersoon D. Casas Valle 

Auteur(s) Casas Valle, D. 

Thema Sportvoorzieningen en sportdeelname 

 

Introductie 

Zowel Valencia (Spanje) als Kopenhagen (Denemarken) kenmerken zich door een consistent 
(ruimtelijk) beleid omtrent breedtesport. In Valencia is sinds de oprichting van het publieke orgaan 
Fundacion Deportiva Municipal Valencia (FDMV) dertig jaar lang consequent beleid gevoerd om de 
basisvoorzieningen van sport op peil te brengen. Aanbod van kwalitatief hoogwaardige, herkenbare 
en betrouwbare voorzieningen, geleidelijk verspreid over de stad met een laag prijsniveau is het 
doel. Kopenhagen kenmerkt zich door een ´out-of-the-box´ denkmethode over de positie van sport in 
de stad. Menging van sport met (straat-) cultuur vindt plaats als manier om de positie van sport in de 
stad te behouden, te versterken en te vernieuwen. Sport, leisure en stadsontwikkeling zijn nauw met 
elkaar verknoopt, financieel en inhoudelijk gestimuleerd door het Foundation Culture & Sport en het 
Centre for Sport & Architecture. Dit centrum richt zich op de modernisering van sport waarbij nieuwe 
doelgroepen en nieuwe gebouwde vormen van sport en bewegen worden ontwikkeld. Vernieuwing 
en experimenteren worden in ontwikkel- en realisatiefase mogelijk gemaakt door het aandragen van 
kennis en met concrete uitvoeringsgelden. In beide steden is het (ruimtelijk) resultaat de oogst van 
consistent ruimtelijk beleid over meerdere jaren.  

Methodiek 

In Valencia en Kopenhagen zijn vertegenwoordigers van gemeente en organisaties als het Centre for 
Sport & Architecture geïnterviewd. De projecten in beide steden zijn bezocht en geanalyseerd op 
ruimtelijke (o.a.: positie in de stad, zichtbaarheid) , programmatische (combinaties en menging van 
programma) en organisatorische (beleid, doelgroep, beheer-) aspecten.  

Bevindingen/resultaten 

In het onderzoek is een toolbox opgesteld, met ruimtelijke, programmatische en organisatorische 
aspecten. De toolbox kan worden ingezet bij een drietal opgaven bij: de aanleg van nieuwe 
sportvoorzieningen in de bestaande stad, de opwaardering van bestaande sportvelden en de aanleg 
van nieuwe sportvoorzieningen van stadsuitbreiding/ontwikkeling. 

Discussie/conclusie 

Een brede ruimtelijke en consistente benadering ontbreekt in Nederland waardoor kansen gemist 
worden.. Slimme combinaties en koppelingen van sport met recreatie, spelen, scholen, gezondheid 
waarbij het ruimtelijk aspect veel nadrukkelijker naar voren komt bieden volop ruimte voor nieuwe 
sportkansen. Kansen die in een tijd van beperkte middelen belangrijk zijn om te benutten. 
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Parallel sessie - Stimuleren van sport en bewegen 

 

Slingerland, M., Borghouts, L. & Hesselink, M. (2013). De (mogelijke) rol van het vak LO in het 
stimuleren van fysieke activiteit. 

 

Derom, I. & Scheerder, J. (2013). Fysieke actief, ook na de finish? De case van de Ronde van 
Vlaanderen Cyclo. 

 

Meganck, J., Scheerder, J. & Seghers, J. (2013). Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en 
bewegingsaccommodatie.  
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Titel De (mogelijke) rol van het vak LO in het stimuleren 
van fysieke activiteit 

 

Contactpersoon Menno Slingerland, Fontys Sporthogeschool,  
m.slingerland@fontys.nl 

Auteur(s) Slingerland, M., Fontys Sporthogeschool 

Borghouts, L., Fontys Sporthogeschool   

Hesselink, M., Bewegingswetenschappen Universiteit 
Maastricht   

Thema Stimuleren van sport en bewegen 

 

Introductie 

Ingegeven door de stijgende bewegingsarmoede en de hiermee samenhangende toename van 
overgewicht onder jeugdigen zoeken wetenschappers en beleidsmakers naar effectieve maatregelen 
om dit probleem tegen te gaan dan wel te voorkomen. De lichamelijke opvoeding (LO) staat hierbij al 
enige tijd nadrukkelijk in de belangstelling. Er is tot op heden echter nog relatief weinig bekend over 
de rol die de LO kan spelen in het stimuleren van bewegen, zeker in Nederland.  

Methode 

In deze presentatie wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal uitgevoerde studies in het 
kader van het promotie-traject van de auteur naar de rol van de LO in het stimuleren van bewegen. 
Uitgangspunt hierbij is dat de LO een directe rol (de les als bron van fysieke activiteit) en een 
indirecte rol (leerlingen motiveren een leven lang fysiek actief te zijn) kan spelen. 

Resultaten 

Enkele bevindingen vanuit de gepresenteerde onderzoeken zijn: 

• Een reguliere les LO draagt gemiddeld voor 1/3 bij aan de dagelijkse Nederlandse Beweegnorm. 
Jongens zijn actiever dan meisjes op het voortgezet onderwijs, zowel tijdens LO als in de vrije tijd, 
lesinhoud speelt hier een cruciale rol. 

• Het is relatief eenvoudig om fysieke activiteit in een les LO te vergroten zonder afbreuk te doen aan 
andere lesdoelen.  

• De zelf-determinatie theorie (Deci & Ryan, 2000) biedt zeer praktische aangrijpingspunten voor het 
bewerkstelligen van de benodigde transfer van kennis, vaardigheden en attitude van de LO context 
naar de vrije tijd. Zelfwaargenomen competentie speelt hierin een belangrijke rol, met name bij 
meisjes. 

Discussie / conclusie 

De resultaten vanuit de verschillende onderzoeken worden besproken in het licht van het vak LO, de 
vakdocent en de opleiding tot docent LO.    
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Titel Fysieke actief, ook na de finish? De case van de Ronde 
van Vlaanderen Cyclo 

 

Contactpersoon Inge Derom, University of British Columbia, 
ingederom@gmail.com 

Auteur(s) Derom, I., University of British Columbia 

Scheerder, J., KU Leuven 

Thema Stimuleren van sport en bewegen 

 

Introductie 

Een inactieve levensstijl vormt een steeds groter probleem. In Vlaanderen voldoet slechts 46 procent 
van de bevolking aan de beweegnorm (Tafforeau, 2008). Tegelijkertijd stellen we vast dat de 
deelname aan sportevenementen erg populair is. Onderzoek heeft aangetoond dat 
sportevenementen de deelnemers kunnen aanmoedigen om fysiek actief te worden of te blijven 
(Crofts et al., 2012; Lane et al., 2010). In de voorliggende studie gaan we na of dit ook het geval is 
voor de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Daarbij staat het sociaal ecologisch model centraal (McLeroy et 
al., 1988). In eerste instantie brengen we het demografische profiel van de deelnemers in kaart. 
Vervolgens gaan we na hoe actief de deelnemers zijn, zowel vóór als na het evenement. Ten slotte 
bestuderen we welke individuele en omgevingsfactoren bepalend zijn om ook na het evenement 
fysiek te zijn of te blijven.  

Methode 

 Via een online vragenlijst werden gegevens verzameld van de deelnemers aan de Ronde van 
Vlaanderen Cyclo in 2013. De vragenlijst werd zowel vóór (N=1,091) als na het evenement (N=639) 
afgenomen, en was opgesteld in het Nederlands, Frans en Engels. De mate van fysieke activiteit werd 
bevraagd alvorens men begon te trainen voor het evenement en drie maanden na het evenement. 
Daarnaast werden vragen gesteld over het individuele en sociale fietsgedrag, over de Ronde van 
Vlaanderen voor eliterenners, over de fysische omgeving, etc. Analyses werden uitgevoerd met SPSS 
(versie 20). 

Resultaten 

De meerderheid van de deelnemers waren mannen, dertigers of veertigers, die hoger (niet) 
universitair onderwijs afgerond hadden en werkzaam waren. Vrijwel alle respondenten behaalden de 
beweeg- of fitnorm alvorens de training in functie van het evenement aan te vangen. Bijna iedereen 
heeft zich fysiek voorbereid, en meer dan de helft trainde gedurende minstens drie maanden. Bij 
twaalf procent van de respondenten werd een terugval in fysieke activiteit na het evenement 
vastgesteld. Mensen die ouder zijn en recreatief fietsen hebben meer kans op een terugval. Een 
terugval kan echter niet worden vastgesteld bij mensen die zich functioneel met de fiets verplaatsen 
en bij deelnemers die bovendien weinig belang hechten aan de prestaties van de eliterenners. 

Discussie/conclusies 

De Ronde van Vlaanderen Cyclo moedigt vooral de reeds actieve bevolking aan om fysiek actief te 
blijven. Om een terugval in fysieke activiteit af te wenden, dienen andere strategieën ontwikkeld te 
worden.  
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Titel Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en 
bewegingsaccommodatie 

 

Contactpersoon Jeroen Meganck, KU Leuven - Departement 
Bewegingswetenschappen, 
jeroen.meganck@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Meganck, J., KU Leuven - Departement 
Bewegingswetenschappen 

Scheerder, J., KU Leuven - Departement 
Bewegingswetenschappen   

Seghers, J., KU Leuven - Departement 
Bewegingswetenschappen   

Thema Stimuleren van sport en bewegen 

 

Introductie 

Sinds het Ottawa-charter (WHO, 1986) ijvert de Wereldgezondheidsorganisatie voor “healthy 
settings” als aanpak voor gezondheidspromotie. Deze visie werd al toegepast in een grote 
verscheidenheid van settings, waarbij recent ook aandacht kwam voor de sportcontext met 
bijvoorbeeld het “Healthy Stadia” project (o.a. Drygas et al, 2011) en de “Health promoting Sports 
Club” (o.a. Kokko, 2010).  

“Setting-based health promotion” benadrukt het belang van het individu, de organisatie en de 
omgeving. In deze studie wordt de sport- en bewegingsinfrastructuur centraal geplaatst, waarbij 
wordt nagegaan of de verantwoordelijken open staan om gezondheidspromotie een plaats te geven 
in hun beleid, welke acties eventueel al ondernomen worden en hoe het gesteld is met 
verkoopsautomaten en reclame binnen de accommodatie. 

Methode 

Er werkten 80 gemeenten mee aan het onderzoek. Zes van hen vulden de online enquête in voor 
twee accommodaties. Zo werd data verzameld voor 86 gemeentelijke infrastructuren: 14 
zwembaden, 63 sporthallen, 11 multifunctionele sportcomplexen met zwembad en 14 
multifunctionele sportcomplexen zonder zwembad. 

Resultaten 

Hoewel 92% van de aanbieders willen bijdragen tot de gezondheid van de bevolking en 87% ijvert 
voor een profilering als gezonde sport- en bewegingsinfrastructuur, kan slechts 2% bogen op een 
uitgeschreven gezondheidsbeleid. Toch worden in vele infrastructuren acties ondernomen rond 
gezondheidspromotie, voornamelijk met sensibiliserende posters en/of folders. Afhankelijk van het 
gezondheidsthema is er wel een grote variatie in het aantal accommodaties dat actie onderneemt 
(bv. fysieke activiteit: 79% - gevaren van ziek of gekwetst sporten: 12%).  

In vele sport- en bewegingsaccommodaties staan verdeelautomaten, voornamelijk voor snoep (14%) 
en koude dranken (36%), net als in de cafetaria (bv. snoep: 33%, tabakswaren: 28% en koude 
dranken: 24%). Reclame voor suikerhoudende frisdranken is terug te vinden in 26% van de 
infrastructuren, voor alcoholische dranken in 17% en voor tabakswaren in 7%. 

Discussie 

Verder onderzoek bij andere types infrastructuren en bij accommodaties die geen eigendom zijn van 
een gemeente is aangewezen. De huidige resultaten wijzen alvast op een positieve houding 
tegenover gezondheidspromotie, welke nog maar beperkt tot uiting komt in een concreet beleid en 
gerichte acties. Er worden dan ook aanbevelingen geformuleerd voor de overheid en de 
verantwoordelijken van sport- en bewegingsinfrastructuren.   
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Parallel sessie - Topsport en talentontwikkeling 

 

De Vries, S., Verwoert, T., Van Otten, S. & Faber, I. (2013). Cognitieve functies van top- en subtoppers 
in de tafeltennissport. 

 

Faber, I., De Vries, S.J., Oosterveld, F.G.J. & Nijhuis-Van der Sanden, M.W.G. (2013). Sprinttest 
bruikbaar voor talentidentificatie bij tafeltennis? 

 

De Vries, S., Lambooij, J., Hoekstra, S. & Faber, I. (2013). Thinking fast and slow: verschillen op 
cognitieve functies tussen top- en subtophockeyers. 

 

Fransen, K., Vanbeselaere, N., De Cuyper, B., Vande Broek, G. & Boen, F. (2013). De 
aanvoerdersband, altijd aan de sterkste arm? Het belang van leidersfiguren binnen 
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Titel Cognitieve functies van top- en subtoppers in de 
tafeltennissport  

 

Contactpersoon Sjoerd de Vries, Saxion Hogeschool, 
s.j.devries@saxion.nl 

Auteur(s) Vries, S. de, Saxion Hogeschool 

Verwoert, T., Saxion Hogeschool   

Otten, S. van, Saxion Hogeschool   

Faber, I., Saxion Hogeschool   

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Tafeltennis is een van de snelste sporten ter wereld waarbij topspelers in staat moeten zijn zeer snel 
te handelen in een steeds veranderde context. Dit vereist zowel de inzet van executieve functies als 
een snelle reactiesnelheid en een uitstekende motoriek om de gevonden oplossingen uit te voeren. 
Recente studies hebben laten zien dat topsporters beter presenteren dan subtoppers en niet-
professionele atleten op een aantal cognitieve functies. Met deze studie willen wij de vraag 
beantwoorden of er ook verschillen zijn tussen top- en subtoptafeltennissers op cognitieve functies. 

Methode 

Er zijn 33 toptafeltennissers (16.4 jaar, SD 5.5; 12 man) en 28 subtoppers (15.9 jaar, SD 5; 13 man) 
gematched op leeftijd en geslacht getest. Er is gebruik gemaakt van 3 onderdelen van de D-KEFS; de 
Design Fluency Test, Color-Word Interference (CWI) Test en de Trail Making Test. Daarnaast zijn een 
fingertapping taak, een reactietijdtaak, twee visueel-ruimtelijke taken en een sprinttest, een 
hoogtesprongtest en een oog-handcoördinatietest afgenomen. De verschillen tussen top- en 
subtoppers zijn getoetst met behulp van een ANOVA (α <0,05). Tevens is voor alle top- en 
subtoptafeltennissers een vergelijking gemaakt van de prestaties ten opzichte van de normscores 
van de D-KEFS. 

Resultaten 

Top- en subtoppers presteren gemiddeld hoger dan de normscores op alle onderdelen uit de D-KEFS. 
Alleen op de CWI onderdeel 3 en 4 (switchen/inhibitie) is er een verschil gevonden tussen top- en 
subtoppers; toppers maken gemiddeld minder fouten dan subtoppers met F(1,59) =7,83 en F(1,59) 
=19,55, p <.05 respectievelijk. Toppers presteren wel beter op de sprinttest (F(1,59) =10,73, p <.05 ), 
de hoogtesprongtest (F(1,59) =5,16, p <.05 ) en de oog-handcoördinatietest ( F(1,59) =5,78, p <.05 ). 

Conclusie 

Ons onderzoek laat zien dat hoewel zowel top- als subtoppers gemiddeld hoger scoren dan de 
normscores de verschillen tussen top- en subtoppers, behalve op het onderdeel switchen/inhibitie, 
niet significant lijken te zijn terwijl er wel duidelijke verschillen op motoriek te zien waren. De 
verschillen tussen top- en subtoptafeltennissers en normscores wijzen erop dat testen voor 
cognitieve functies mogelijk een zinvol instrument kunnen zijn bij het identificeren van 
tafeltennistalent. Een longitudinaal onderzoek waarbij atleten van verschillende leeftijden en 
speelniveau 's gevolgd worden is nodig om de rol van cognitie bij talentidentificatie beter te 
begrijpen.   
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Titel Sprinttest bruikbaar voor talentidentificatie bij 
tafeltennis? 

    

Contactpersoon Irene Faber, Saxion,  i.r.faber@saxion.nl 

Auteur(s) Faber, I., Saxion,   

Vries, S. de   

Oosterveld, F.G.J.   

Nijhuis-Van der Sanden, M.W.G. 

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Uit de studie van De Vries et al. (2013) blijkt dat in Nederland toptafeltennissers significant beter 
presteren subtoppers op testen voor sprintvermogen, spronghoogte en ooghand coördinatie. Deze 
testen zijn mogelijk van toegevoegde waarde bij talentidentificatie. Om deze testen hiervoor te 
kunnen gebruiken is het cruciaal dat de testen ook op jonge leeftijd spelers met een hogere potentie 
onderscheiden van spelers met minder potentie. Deze studie richt zich op de bruikbaarheid van de 
sprinttest voor talentidentificatie met de volgende onderzoeksvraag: 'Is er een verschil tussen de 
huidige toptafeltennisser en tafeltennisspelers uit de subtop ten aanzien van het sprintvermogen op 
welpenleeftijd (t/m 10 jaar)?'. 

Methode 

Middels een retrospectieve studie is gezocht naar een antwoord op de vraagstelling. Hiervoor zijn 
het archief van de 'Landelijke dag van het talent' (1998-2012) van de Nederlandse Tafeltennis Bond 
(NTTB) en de gegevens van De Vries et al. (2013) geraadpleegd. Van de deelnemende tafeltennissers 
van de studie van De Vries et al. (2013) zijn de testleeftijd (jaren) en sprinttijd (s) op welpenleeftijd 
en op de huidige leeftijd bepaald. Aan de hand van de gegevens van alle welpen die de sprinttest van 
1998-2012 hebben uitgevoerd is tevens voor alle spelers een percentielscore (10-100) berekend voor 
de sprinttijd op welpenleeftijd. Een score van 100 betekent dat een speler behoort tot de beste 10% 
van zijn peergroep (leeftijd en geslacht). Verschillen tussen de toptafeltennissers en subtoppers zijn 
getoetst met een Mann-Whitney U test (α=0,05).  

Resultaten 

Uit de steekproef van De Vries et al. (2013) werden de gegevens van 25 toptafeltennissers en 19 
tafeltennissers uit de subtop teruggevonden in het archief. Uit de analyses blijkt de 
toptafeltennissers niet alleen significant sneller zijn dan de subtoppers op dit moment (2013) 
(Xtop=29±2 vs Xsub=30±3; p=0,018), maar ook al op welpenleeftijd (Xtop=33±3 vs Xsub=36±5; 
p=0,012). Daarnaast is ook de percentielscore op welpenleeftijd significant verschillend (Xtop=71±19 
vs Xsub=46±27; p=0,002).  

Discussie/Conclusie  

Deze studie toont aan dat sprintvermogen zoals getest met de sprinttest uit de sportmotorische 
testbatterij van de NTTB onderscheidt kan maken tussen spelers met een hoog en lager potentieel 
voor de ontwikkeling naar een toptafeltennisser in Nederland.  
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Titel Thinking fast and slow: verschillen op cognitieve 
functies tussen top- en subtophockeyers 

 

Contactpersoon Sjoerd de Vries, Saxion Hogeschool, 
s.j.devries@saxion.nl 

Auteur(s) Vries, S. de, Saxion Hogeschool 

Lambooij, J., HAN Hogeschool Nijmegen   

Hoekstra, S., HAN Hogeschool Nijmegen   

Faber, I., Saxion Hogeschool   

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Een aantal recente studies laten zien dat topsporters beter presenteren dan subtoppers en niet-
professionele atleten op een aantal cognitieve functies. Ook op taken die een beroep doen op de 
executieve functies lijken topsporters zich te kunnen onderscheiden. Mogelijk zijn de excellente 
prestaties van topsporters voor een deel te verklaren doordat veel cognitieve taken een beroep doen 
op psychomotorische snelheid en topsporters veelal een snelle reactievermogen bezitten. Met deze 
studie willen wij de vraag beantwoorden of er verschillen op executieve functies te zien zijn tussen 
top- en subtophockeyers en of deze blijven bestaan wanneer er gecorrigeerd wordt voor 
psychomotorische snelheid. 

Methode 

Er zijn 30 tophockeyers (16.5 jaar; 15 man, landelijk) en 30 subtophockeyers (16.8 jaar; 15 man, 
eerste klasse) getest. Er is gebruik gemaakt van twee executieve functie testen: de Figure Fluency 
Test (FFT) en een digitale variant van de Trail Making Test (TMT, deel A, B en B-A). Met een Tapping 
taak is de psychomotorische snelheid gemeten. Zowel de TMT als de Tapping taak zijn met behulp 
van een tablet afgenomen. De verschillen tussen top- en subtophockeyers zijn getoetst met behulp 
van een ANOVA. Hierna is de invloed van psychomotorische snelheid op de cognitieve prestaties 
onderzocht met behulp van een ANCOVA met Tapping als covariaat. 

Resultaten 

Toppers presteerden gemiddeld significant beter dan subtoppers op de TMT A met F(1,59) = 23,13, 
op de TMT B met F(1,59) = 7,33 en op de FFT met F(1,59) = 5,99 (alle p <.05). De prestaties op de 
TMT B-A verschilden niet tussen top- en subtoppers met F(1,59) = 0,11, p =.74. Wanneer 
gecorrigeerd werd voor psychomotorische snelheid waren alleen de prestaties op de FFT significant 
verschillend tussen top- en subtoppers met F(1,57) = 4,22, p <.05. 

Discussie/Conclusie 

Ons onderzoek laat zien dat na correctie voor psychomotorische snelheid prestaties op de FFT nog 
steeds verschillen tussen top- en subtoppers terwijl op de prestaties op de TMT geen verschil meer is 
te zien. In overeenstemming met eerder onderzoek wijst ons onderzoek erop dat cognitieve functies 
ook een belangrijke rol zouden kunnen spelen binnen de hockeysport. Meer onderzoek zou 
duidelijkheid kunnen geven over het mogelijke gebruik van cognitieve testen bij het identificeren van 
hockeytalent. Hierbij lijkt het van belang om prestaties van atleten onafhankelijk van de 
psychomotorische snelheid te beoordelen.  
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Titel De aanvoerdersband, altijd aan de sterkste arm? Het 
belang van leidersfiguren binnen sportteams 

 

Contactpersoon Katrien Fransen, KU Leuven, 
katrien.fransen@faber.kuleuven.be 

Auteur(s) Fransen, K., KU Leuven 

Vanbeselaere, N., KU Leuven 

De Cuyper, B., KU Leuven 

Vande Broek, G., KU Leuven 

Boen, F. 

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Goede leiders zijn cruciaal voor een sportteam, niet alleen op het veld maar ook daarnaast. 
Desondanks blijft het onderzoek naar atleetleiderschap zeer beperkt. Daarom ontwikkelden we in 
een eerste stap een nieuwe leiderschapsclassificatie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vier 
leiderschapsrollen die spelers op zich kunnen nemen; taakleider, motivationele leider, sociale leider 
en externe leider. In een tweede stap gingen we dieper in op de rol van kapitein als formele leider 
van het team. Ten slotte voerden we een experimentele studie uit om na te gaan wat de invloed van 
de leider is op het teamvertrouwen van zijn teamgenoten. 

Methode 

Een cross-sectionele studie werd uitgevoerd bij 4451 spelers en coaches in verschillende 
teamsporten in Vlaanderen: basketbal, volleybal, voetbal, hockey, korfbal, handbal, waterpolo, rugby 
en ijshockey. Aanvullend werd een experimentele studie uitgevoerd bij 102 basketbalspelers. 

Resultaten 

De resultaten tonen aan dat het leiderschap binnen de meeste sportteams verspreid is; verschillende 
spelers binnen het team nemen elk één of meer leiderschapsrollen op zich. Hoewel door media, 
spelers en coaches vaak wordt aangenomen dat de kapitein de belangrijkste leider is, geven de 
resultaten aan dat de realiteit helemaal anders is. In bijna de helft van de teams (44%) wordt de 
kapitein door zijn teamgenoten en coach niet als belangrijkste leider gezien, noch op het veld, noch 
naast het veld. De resultaten uit onze experimentele studie tonen aan dat de leider van het team de 
grootste invloed uitoefent op het teamvertrouwen van zijn teamgenoten. Deze invloed kan (zeer) 
positief zijn (met een gunstig effect op de prestatie als gevolg), maar ook (zeer) negatief wanneer de 
leider alle hoop verliest en dit ook uitstraalt naar zijn team. 

Discussie 

Leiderschap is verdeeld binnen het team; de informele leiders eerder dan de kapitein, nemen de 
leiding, zowel op als naast het veld. Coaches kunnen deze bevindingen gebruiken om de specifieke 
leiderschapsrollen binnen hun team te identificeren en te versterken. Hierdoor kunnen spelers 
groeien in hun rol als leider, hun leidersfunctie beter vervullen, en bijgevolg ook een positievere 
invloed uitoefenen op hun teamgenoten. Een versterkt leiderschap zorgt immers voor een beter 
functioneren van het team, wat uiteraard hand in hand gaat met een sterker teamvertrouwen en een 
betere teamprestatie. 
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Titel Doeloriëntatie en prestatie-verbetering in 
passvaardigheid bij jonge voetbal-talenten 

 

Contactpersoon Jasper de Greef, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, HAN Sport en Bewegen,  Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit 
Groningen, jasper.degreef@han.nl 

Auteur(s) Greef, J. de, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
HAN Sport en Bewegen,  Centrum voor 
Bewegingswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit 
Groningen 

Dijk, van M.J. 

Huijgen, B. 

Niet, de M. 

Platvoet, S.W.J. 

Elferink-Gemser, M.T. 

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Voor een talentvolle voetballer is het van groot belang om de vaardigheid van het passen van een bal 
onder tijdsdruk in beperkte ruimte te ontwikkelen om later op top-niveau actief te kunnen zijn. Deze 
ontwikkeling zou wel eens beïnvloed kunnen worden door de doeloriëntatie van de spelers. De mate 
van doeloriëntatie kan verklarend en voorspellend zijn voor de wijze waarop spelers zowel in training 
als in competitie deelnemen. Spelers die in hoge mate taak georiënteerd zijn, voelen zich succesvol 
als ze zich persoonlijk verbeteren. De vraagstelling is of spelers met een hogere taakoriëntatie een 
groter leereffect hebben op een test voor snelheid en nauwkeurigheid van passen dan spelers met 
een lagere taakoriëntatie.  

Methode 

Taakoriëntatie van 40 jeugdspelers (13-16 jaar) van de jeugdopleiding van een Betaald 
Voetbalorganisatie werd bepaald met de Nederlandse versie van de TEOSQ. Splitsing op de mediaan 
resulteerde in twee groepen: spelers met hogere taakoriëntatie (HT, n=19, 4,55±0,2) en spelers met 
lagere taakoriëntatie (LT, n=21, 3,65±0,4s) (p<.05). De twee groepen werden vergeleken in hun 
ontwikkeling op 3 prestatievariabelen (uitvoerings-, straf- en prestatietijd) op twee 
achtereenvolgende trials (T1 en T2) van de Loughborough Soccer Passing Test. Tussen beide trials zat 
een pauze van 5 minuten.  

Resultaten 

Het leereffect was niet verschillend tussen beide groepen aangezien er geen verschillen zijn 
gevonden in de ontwikkeling van uitvoeringstijd (HT=-4,1±3,9s vs. LT=-2,9±3,85), straftijd (HT=-
6,3±9,7s vs. LT=-1,6±14,2s) en prestatietijd (HT=-10,4±12,3s vs. LT=-4,6±15,2) (p>.05).  

Discussie 

Dit onderzoek heeft niet aan kunnen tonen dat de spelers met een hogere taakoriëntatie zich beter 
ontwikkelen dan de spelers met een lagere taakoriëntatie op zowel snelheid als nauwkeurigheid van 
passen. Vervolgonderzoek zou het onderzoek kunnen herhalen met een grotere groep spelers om de 
power te vergroten. Daarnaast zou het zich kunnen richten op het minimale aantal trials dat nodig is 
om talentvolle voetballers te onderscheiden in hun ontwikkelvermogen van passvaardigheden. 
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Titel Het effect van leeftijd en rijping op de selectie van 
jeugdtennissers en de ontwikkeling op de vijf-meter 
sprinttest. 

 

Contactpersoon Tamara Kramer, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, HAN Sport en Bewegen, 
Tamara.Kramer@han.nl 

Auteur(s) Kramer, T. a  

Huijgen, B..b 

Elferink-Gemser, M.T. a,b,  

Visscher, C. b 

a Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HAN Sport en 
Bewegen 
b Centrum voor Bewegingswetenschappen, UMCG, 
Rijksuniversiteit Groningen 

Thema Topsport en talentontwikkeling 

 

Introductie 

Tennis is een sport waren prestaties worden beïnvloed door leeftijd, rijping en o.a. fysieke prestaties. 
Doordat wedstrijden in de jeugd in leeftijdscategorieën worden gespeeld kan een geboortemaand-
effect optreden. Hiernaast hebben de spelers in hun jeugd ook hun maximale groeispurt en dit kan 
weer van invloed zijn op hun prestaties. Zoals eerder genoemd spelen fysieke prestaties ook een rol 
in de wedstrijd. Gedurende een wedstrijd maakt een speler veel korte sprints. Echter is het onbekend 
hoe een speler zich ontwikkeld in het sprinten. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken 
hoe geboortemaandeffect en maximale groeispurt het selecteren beïnvloedt. Daarnaast hebben we 
ook gekeken naar de ontwikkeling van fysieke prestatie en de samenhang met de tennisprestatie. 

Methode 

In het onderzoek naar het effect van geboortemaand en rijping deden 96 jongens (11.61±1.35 jaar) 
en 57 meisjes (11.92±1.43) mee. Op basis van geboortemaand in het eerste (1) of tweede halfjaar 
(2), vroeg rijp (VR), gemiddeld rijp (GR) en laat rijp (LR) (1-VR, 1-GR, 1-LR, 2-VR, 2-GR, 2-LR) kunnen 
groepen gemaakt worden. Het onderzoek naar de ontwikkeling van sprinten over vijf meter is gedaan 
onder 268 jongens en 148 meisjes. Deze zijn ingedeeld in zes leeftijdsgroepen: 10, 11, 12, 13 ,14 en 
15 jaar. Ook zijn de spelers verdeeld in niveau, toptalent, sub-toptalent en switchers. De spelers zijn 
vijf jaar gevolgd en hadden een gemiddelde van drie metingen per speler. De vijf-meter sprinttest is 
afgenomen en een multilevel analyse is gebruikt om de ontwikkeling in kaart te brengen.  

Resultaten 

Bij de jongens waren vier van de zes groepen vertegenwoordigd (1-VR 6.3%; 1-GR 66.7%; 2-VR 8.3%; 
2-GR 18.7%) terwijl bij de meisjes twee groepen vertegenwoordigd waren (1-GR 70.2%; 2-GR 29.8%). 
De ontwikkeling op de sprinttest laat zien dat alle spelers sneller worden (p<.05). De toppers zijn 
sneller dan de switchers en zij zijn sneller dan de subtoppers (p<.05). De verschillen tussen de 
niveaus worden kleiner naarmate de spelers ouder worden.  

Discussie/conclusie 

Van de geselecteerde spelers was de grootste groep geboren in de eerste helft van het jaar. Er zijn 
geen jongens of meisjes geselecteerd die laat rijp zijn. De ontwikkeling op de sprinttest laat zien dat 
op jonge leeftijd iemand die goed presteert op de baan ook snel is of andersom, maar naarmate een 
speler ouder wordt komen de verschillende speelniveaus dichter bij elkaar. De resultaten suggereren 
dat verschillende talentvolle spelers over het hoofd worden gezien en wellicht niet gescout worden.. 
Daarnaast lijken vanaf de leeftijd van 15 jaar andere aspecten dan fysiek een grotere rol te  krijgen in 
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de prestaties op de baan. 

  

132



Abstractboek Dag van het Sportonderzoek 2013

 

 

Parallel sessie - Training & coaching 

 

Hilhorst, J., Van Veldhoven, N., Jacobs, F., Theeboom, M. & Steenbergen, J. (2013). Trainer-kind 
INterACTIE: Onderzoek naar de wijze waarop trainers omgaan met hun jeugdsporters. 

 

Jacobs, F., Diekstra, R., Sklad, M. & Luderus, A. (2013). Effecten van een 'skill for life'programma bij 
jeugd voetbalcoaches. 

 

Postema, M., Jonker, L., Veling, H. & Brouwer, S. (2013). Het bevorderen van positief coachgedrag bij 
jeugdvoetbalwedstrijden.  
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Titel Trainer-kind INterACTIE: Onderzoek naar de wijze 
waarop trainers omgaan met hun jeugdsporters 

 

Contactpersoon Jarno Hilhorst, Kennispraktijk, 
j.hilhorst@kennispraktijk.nl 

Auteur(s) Hilhorst, J., Kennispraktijk 

Veldhoven, N. van, NOC*NSF   

Jacobs, F., Haagse Hogeschool   

Theeboom, M., Vrije Universiteit Brussel   

Steenbergen, J., Kennispraktijk   

Thema Training & coaching 

 

Introductie 

Het onderzoek is in 2012/ 2013 uitgevoerd in opdracht van het programma 'Naar een veiliger 
sportklimaat' van NOC*NSF en de sportbonden en is een deelonderzoek van het 
onderzoeksprogramma 'Winst door Sport'. Het onderzoek beschrijft ontwikkelingsprocessen van 
sporters en relevante contextfactoren in de Nederlandse sport, die bijdragen aan de opvoeding en 
ontwikkeling van de Nederlandse jeugd. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of sport positief 
bijdraagt aan de opvoeding en ontwikkeling, maar vooral om het beschrijven van succes- en 
faalfactoren (hoe levert sport een bijdrage), die vertaald kunnen worden naar opleidingen en 
concrete methoden (modules, interventies). 

Methode 

In samenwerking met drie hogescholen (Haagse Hogeschool, Chr. Hogeschool Windesheim, Fontys 
Hogescholen) hebben bijna vijftig vierdejaars studenten observaties (video-opnamen), interviews, 
enquêtes en registraties uitgevoerd bij jeugdtrainers en hun sportgroepen. In het onderzoeksrapport 
zijn de gegevens verwerkt over 37 jeugdtrainers, waarbij naast het gedrag van de trainer ook de 
ervaringen van de jongeren zelf centraal staan. 

Resultaten 

De 37 trainers en sportgroepen (leeftijd 10-18 jaar, prestatief en recreatief) zijn verdeeld over 24 
sportverenigingen, geografisch verspreid en uit verschillende sporttakken (16x voetbal, 6x volleybal, 
6x korfbal, 3x turnen/ gymnastiek, 2x handbal, 1x atletiek, 1x schaatsen, 1x boksen, 1x judo). Uit de 
eerste analyses blijkt dat de jeugdtrainers per sporttraining/ -wedstrijd gemiddeld 42 keer een 
'Positieve belonende reactie' geven. De inhoud van de reacties en hoe trainers en kinderen die 
reacties beoordelen zijn divers.  

Conclusies 

De inhoudelijke conclusies zijn bij het schrijven van dit abstract nog niet vastgesteld. Wel bleek dat 
de opgezette onderzoeksstructuur overwegend goed functioneerde en aanknopingspunten biedt 
voor toekomstig onderzoek. Naast het totale onderzoek zijn door enkele Masterstudenten specifieke 
verdiepingsonderzoeken uitgevoerd. Uit uitkomsten van zo'n Master-onderzoek (naar de 
pedagogische rol van jeugdvoetbaltrainers) bleek dat vooral winst valt te boeken bij het 'begeleiden 
van sociale interacties' en 'praten en uitleggen' bij sporttrainingen en –wedstrijden (Stemkens, 2013). 
Najaar 2013 komen alle resultaten beschikbaar en wordt met NOC*NSF en de sportbonden bepaald 
welke betekenissen en toepassingen ze hebben voor de sportkaderopleidingen en het programma 
'Naar een veiliger sportklimaat'.  
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Titel Effecten van een 'skill for life'programma bij jeugd 
voetbalcoaches 

 
Contactpersoon Frank Jacobs, Haagse Hogeschool lectoraat Jeugd en 

Opvoeding, franciscusjacobs@gmail.com 

Auteur(s) Jacobs, F., Haagse Hogeschool lectoraat Jeugd en 
Opvoeding 

Diekstra, R., Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd en 
Opvoeding   

Sklad, M., Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd en 
Opvoeding   

Luderus, A., Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd en 
Opvoeding    

Thema Training & coaching 

 

Introductie 

Jeugdsport is een vast onderdeel van de hedendaagse Westerse maatschappij, en raakt rechtstreeks 
het leven van veel jonge mensen. Jeugdsport wordt beschouwd als belangrijk voor de ontwikkeling 
van jeugdigen. Hiervoor is echter geen overtuigend bewijs (Baily et. al., 2009). In dezelfde literatuur 
is de coach gezien als een katalysator voor het bevorderen van de mogelijk positieve effecten van 
sportdeelname. 

Om de jeugd voetbalcoaches te ondersteunen, is een verkorte versie van een 'skill voor life' 
programma aangepast aan de (jeugd)sport. De vraag is wat de effecten van het ontwikkelde 
programma zijn op de (jeugd) coaches hun pedagogische vaardigheden?  

Methode 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden gebruiken we een mixed-method design. Voor het 
kwantitatieve deel gebruiken we vragenlijsten (pre- en post) met een within subject design. 
Subjecten zijn 87 jeugd voetbal coaches. Voor het kwalitatieve deel gebruiken we in-dept, semi-
gestructureerde interviews gehouden met 14 participanten.  

Resultaten 

De resultaten van de cursus hebben verandering aangetoond tussen voormeting- en nameting in de 
gewenste richting. Er is een significante toename van geloof in persoonlijke capaciteiten, t (87) = 
8.21, p <.001. De gemiddelde score steeg van 31,60 (s = 3,24) tot 33,72 (s = 3.50). Ten tweede toonde 
analyse van coping-strategieën een significante toename van de actieve benadering tussen pre-test 
en post-test, t (87) = 6,11, p <.001. De gemiddelde score steeg van 20.56 (s = 2,66) tot 21,66 (s = 
2,66). Ten derde toonde rationele denken een significante toename in de loop van het 
trainingsprogramma t (40) = 3,33, p <.001. Dit betekent dat de coaches na de interventie meer 
rationeel zijn gaan denken. De gemiddelde score steeg van 19.50 (s = 4.95) tot 21,62 (s = 5.10). 

Samenvatting van de reactie van de coaches (kwalitatieve) op de interventie is dat de coaches 
positieve opmerkingen weergeven over de cursus, ze geven bijvoorbeeld weer dat ze proberen hun 
coach gedrag te veranderen en ze zien met het gebruik van de inhoud van de cursus mogelijke 
verbetering in de praktijk.  

Conclusie 

De interventie is goed ontvangen en de resultaten wijzen op een significante verbetering van de 
jeugdcoaches. De kwantitatieve en kwalitatieve data bevestigen elkaar. De volgende stap is het 
implementeren van een randomized control trial ten aanzien van de effectiviteit van het programma 
met metingen op langere termijn.   
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Titel Het bevorderen van positief coachgedrag bij 
jeugdvoetbalwedstrijden 

 

Contactpersoon Mats Postema, KNVB/Radboud Universiteit Nijmegen, 
mats.postema@knvb.nl 

Auteur(s) Postema, M., KNVB/Radboud Universiteit Nijmegen  

Jonker, L., KNVB   

Veling, H., Radboud Universiteit Nijmegen 

Brouwer, S., KNVB  

Thema Training & coaching 

 

Introductie 

De coach is vaak het rolmodel voor de jeugdige voetballer. Doordat coaches naast positief gedrag 
ook vaak negatief gedrag vertonen leert de jeugd mogelijk negatief gedrag aan. Voor deze studie is 
een interventie ontwikkeld die positief coachgedrag bevordert bij jeugdvoetbalwedstrijden. De 
interventie heeft tot doel om coaches a) te herinneren aan het vertonen van positief coachgedrag en 
b) coaches aan te zetten tot implementatie van deze positieve gedragingen.  

Methode 

Het onderzoek bestond uit 23 coaches opgedeeld in een interventie- (n=12) en controleconditie 
(n=11). Coaches in de interventieconditie kregen voor de wedstrijd een overzicht van concrete 
positieve coachgedragingen. Ter herinnering stonden deze gedragingen ook op een bord bij de dug-
out. Tevens kregen coaches in de interventieconditie een coachband met trilfunctie die regelmatig 
afging tijdens de wedstrijd. Ook deze band dient ter herinnering aan positief coachen. 

 

Het effect van de interventie is bepaald d.m.v. een observatiestudie. De coaches zijn tijdens de 
wedstrijd gefilmd en middels een voor het onderzoek opgesteld observatieprotocol beoordeeld op 
het aantal vertoonde positieve en negatieve gedragingen. De afhankelijke variabele is uitgedrukt in 
een quotiënt tussen 0 en 1 waarin het aantal positieve gedragingen is afgezet tegen het totaal aantal 
gedragingen. Ook wordt gekeken naar het aantal overtredingen per wedstrijd. 

Resultaten 

Uit analyse blijkt dat coaches in de interventieconditie significant meer positief gedrag vertonen (.78) 
dan coaches in de controleconditie (.65; p<.01). Een trend in het aantal overtredingen per wedstrijd 
is zichtbaar; in de interventieconditie worden minder overtredingen gemaakt (p=.059). 

Discussie/conclusies 

De combinatie van het tonen van positief coachgedrag en het herinneren aan deze gedragingen 
tijdens de wedstrijd d.m.v. borden en een coachband met trilfunctie lijken positief coachgedrag 
tijdens voetbalwedstrijden te bevorderen. Een aanbeveling voor de toekomst is om met een grotere 
N de relatie tussen positief coachgedrag en aantal overtredingen en de toepassing van soortgelijke 
interventies te onderzoeken. Hierbij kan gekeken worden naar andere sporten naast voetbal. 
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Parallel sessie - Training & exercise 

 

Collard, D. (2013). Motorische vaardigheden bij kinderen; wie scoort goed en wie niet? 

 

Goudsmit, J. & Paulussen, T. (2013). Duikafstand van jeugd keepers verbeteren door plyometrie 
training. 

 

Oomen, J. & Gosens, W. (2013). Prestatievermogen bij open-einde en gesloten-einde 
inspanningstesten. 
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Titel Motorische vaardigheden bij kinderen; wie scoort 
goed en wie niet? 

 
Contactpersoon Dorine Collard, Mulier Instituut, 

d.collard@mulierinstituut.nl 

Auteur(s) Collard, D., Mulier Instituut 

Thema Training & exercise 

 

Introductie  

Regelmatig wordt aandacht gevraagd voor de bewegingsarmoede en achteruitgang in 
bewegingscompetenties bij kinderen. Zo ook weer in de uitzending van Brandpunt op zondag 26 mei 
j.l.. Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil achter de computer, telefoon, ipad of televisie 
waardoor zij een achterstand in de motorische ontwikkeling hebben.  

In 2010 is uit onderzoek is gebleken dat de motorische vaardigheden van kinderen in de afgelopen 25 
jaar zijn gedaald. Onderzoek laat zien dat motorische vaardigheden, zoals springen, gooien of 
schoppen, positief geassocieerd zijn met sportparticipatie bij jeugd. Anders gezegd motorische 
vaardigheden zijn een vereiste voor sportdeelname en zijn daarmee een belangrijke factor in de 
gezondheid en het welzijn van kinderen. 

Methode 

Naar aanleiding van bovengenoemde is het duidelijk waarom motorische vaardigheden bij kinderen 
meer gestimuleerd moeten worden. Voordat stimuleringsprogramma's of interventies worden 
ingezet is het van belang om meer inzicht te krijgen in wat de risicofactoren zijn voor verminderde 
motorische vaardigheden. Dit onderzoek geeft inzicht in wat bij kinderen (10-12 jaar) risicofactoren 
zijn voor verminderde motorische vaardigheden. 

Dit onderzoek maakt gebruik van reeds verzamelde data binnen de iPlay-study, een studie naar de 
preventie van sportblessures. Bij ongeveer 2000 kinderen in de leeftijd 10-12 jaar zijn met behulp van 
de MOPER fitness test (MOtor PERformance) de motorische vaardigheden gemeten. Daarnaast is er 
met behulp van een vragenlijst bij kinderen informatie verzameld over relevante factoren als 
sportdeelname, buiten speel gedrag, lidmaatschap van sportclub, sportervaring en transport naar 
school. Tevens is er informatie verzameld over geslacht, leeftijd, etniciteit, en het hebben van een 
vakdocent. 

Resultaten 

De nog te analyseren resultaten zullen laten zien welke factoren een rol spelen bij verminderde 
motorische vaardigheden. In de presentatie wordt aangegeven welke factoren een rol spelen en 
welke factoren minder van belang zijn bij de vaardigheden van kinderen. 

Discussie/conclusies 

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten voor de praktijk zoals het 
bewegingsonderwijs en de verenigingssport. KVLO en VeiligheidNL zijn tevens betrokken bij het 
onderzoek. Mede vanuit hun visie zullen de resultaten bediscussieerd worden en aanbevelingen 
worden gedaan.    
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Titel Duikafstand van jeugd keepers verbeteren door 
plyometrie training 

 

Contactpersoon Jos Goudsmit, Fontys Sporthogeschool, 
j.goudsmit@fontys.nl 

Auteur(s) Goudsmit, J., Fontys Sporthogeschool 

Paulussen, T, Fontys Sporthogeschool 

Thema Training & exercise 

 

Introductie 

Effecten van training worden vaak gemeten aan de hand van fysieke testen zoals verticale 
spronghoogte en sprintsnelheid (Haghighi ea 2012, Hukin ea 2013). De relatie van deze fysieke 
eigenschappen naar een meer complexe vaardigheid, zoals een duikactie van een keeper, wordt 
echter vaak niet gelegd. De vraag bij dit onderzoek is welke effecten een plyometrisch 
trainingsprogramma heeft op een complexe taak, het duiken naar een bal. 

Methode 

6 jeugdige keepers (14,5 ±1,25 jaar) met 5 tot 8 jaar keeperservaring, hebben deelgenomen aan dit 
onderzoek. De pre- en posttesten bestonden uit verticale sprongen, squatsprong (SJ) en 
countermovementsprong (CMJ) die zowel 2-benig als 1-benig uitgevoerd zijn. De spronghoogte werd 
gemeten met een contactmat (Fusion Sport Smart Jump). De totale reikafstand bij een duik naar links 
en rechts werd gemeten door en duik naar een op schouderhoogte, stil hangende bal. De horizontale 
afstand van de afzet tot de bal werd gemeten, deze resultaten werden gecorrigeerd voor de reach in 
stand van de keeper. De plyometrie trainingen werden over een periode van 8 weken, 2 keer per 
week 30 minuten uitgevoerd als aanvulling op het trainingsprogramma.  

Resultaten 

De zes keepers hebben minimaal 13 trainingen gevolgd. Verticale spronghoogte bij de 2-benige SJ 
verbeterde met 3,8 cm (11,3%, p=0,03) naar 37,0 cm. De 2-benige CMJ verbeterde naar 43,4 cm, een 
toename van 2,2 cm (5,4%, p=0,03). Bij de 1-benige varianten vallen vooral de sprongen met links op. 
De SJ neemt van 16,2 naar 22,1 cm toe (p=0,003) en van 22,2 naar 28,5 (p=0,01) bij de CMJ. De 
sprongen met rechts nemen tevens toe, van 17,1 naar 21,1 cm (p=0,009) en van 23,4 naar 27,0 cm 
(p=0,02) bij respectievelijk SJ en CMJ.  

Bij de gecorrigeerde duikafstand naar rechts werd geen verbetering gevonden (van 43,5 naar 44,3 cm 
(p=0,4)). Het duiken naar links verbeterde wel, van 41,2 naar 53,8 cm (30,7%, p=0,003). De totale 
duikafstand naar links verbeterde van 2,66 naar 2,78 meter (4,7% toename). 

Discussie 

De resultaten van de sprongen met links bij zowel de verticale sprongtesten als de duikafstand zijn 
meer vooruit gegaan dan de testen met rechts. De verticale sprongtesten zijn allemaal vooruit 
gegaan terwijl de duikafstand alleen naar links verbeterde. Het kan daarom aanbevolen worden om 
naast meer fysieke metingen te doen tevens te kijken naar de transfer naar meer complexe 
vaardigheden. De gebruikte duiktest in dit onderzoek is daarbij een stap in de goede richting.  
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Titel Prestatievermogen bij open-einde en gesloten-einde 
inspanningstesten 

 

Contactpersoon Joost Oomen, Fontys Sporthogeschool, 
j.oomen@fontys.nl 

Auteur(s) Oomen, J., Fontys Sporthogeschool 

Gosens, W, Fontys Sporthogeschool 

Thema Training & exercise 

 

Introductie 

Testprotocollen gebruiken veelal een open-einde prestatietest op een vast vermogen. De 
reproduceerbaarheid van deze Tijd tot Uitputting (TTE) testen blijkt vele malen minder te zijn dan 
een gesloten-einde inspanningstest zoals een tijdrit (TT). Deze slechte reproduceerbaarheid kan 
worden toegeschreven aan het feit dat er in de open-einde test geen duidelijk gedefinieerd eindpunt 
is en psychische factoren (bijv. motivatie, saaiheid, en verveling) een belangrijkere rol spelen in deze 
test dan in een gesloten-einde test waarbij het einde van de test wel bekend is. Het doel van deze 
studie was om te evalueren wat de bijdrage van deze psychische factoren kan zijn in het 
prestatievermogen bij 2 verschillende type inspanningstesten. 

Methode 

Om het maximaal inspanningsvermogen (Wmax) te bepalen werd een maximaaltest tot uitputting 
uitgevoerd. Vervolgens moesten de deelnemers een tijdrit (gesloten-einde) uitvoeren waarbij de fiets 
werd ingesteld in de lineaire modus (RPM afhankelijk) op 70%Wmax en 30 min. De deelnemers zagen 
alleen hun vooruitgang in kJ en waren bekend met de totale hoeveelheid arbeid die zij dienden te 
leveren. Er was geen tijdinformatie zichtbaar. Bij de 2e prestatietest (TTU) werd de fiets ingesteld op 
het gemiddelde vermogen van de tijdrit en deze test was RPM onafhankelijk. De deelnemers kregen 
de taak te fietsen tot uitputting en hadden wederom geen tijdindicatie. Tijdens beide testen werd 
hartslag gemeten en waargenomen vermoeidheid geregistreerd.  

Resultaten 

Vijf mannelijk deelnemers voltooiden alle testen. De tijdrittijd was gemiddeld 32 minuten en 10 
seconden met een gemiddeld vermogen van 273 Watt (65% Wmax). Bij de 2e test was de 
gemiddelde volhoudtijd 24 minuten en 18 seconden (24.4% korter, p=0.04). De gemiddelde hartslag 
(89%HRmax) was vergelijkbaar in beide testen en vertoonde een vergelijkbaar patroon over de tijd. 
RPM was lager gedurende de hele test in de open-einde test vergeleken met de gesloten-einde test. 

Discussie 

Ondanks dezelfde externe belasting was de volhoudtijd van de open-einde test significant korter dan 
die van de tijdrit. De fysiologische respons (gemiddelde hartslag) was vergelijkbaar tussen de testen 
al lijkt de hartslag in de open-einde test sneller te stijgen. Tijdens deze test konden de deelnemers 
hun belasting niet zelf beïnvloeden door verandering in RPM zoals bij de tijdrit. Mentale aspecten 
lijken de prestatie negatief te beïnvloeden in een open-einde inspanningstest. 
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Parallel sessie - Veilig sport- en beweegklimaat 

 

Boers, E., De Groot, W. & Winkler, S. (2013). Drop-outs: onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers 
in Zwolle. 

 

Koolmees, R. (2013). Aanbevelingen voor pedagogische talentontwikkeling binnen de Nederlandse 
Topsport. 

 

Jacobs, F., Janmaat, J., Alfen, A. & Luderus, A. (2013). Ajax Campus, de kracht van sport.  
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Titel Drop-outs: onderzoek naar uitval onder 
jeugdvoetballers in Zwolle 

 

Contactpersoon Eralt Boers, Kennispraktijk, e.boers@kennispraktijk.nl 

Auteur(s) Boers, E., Kennispraktijk 

Groot, W. de, Kennispraktijk 

Winkler, S., SportService Zwolle 

Thema Veiligsport- en beweegklimaat 

 

Introductie 

SportService Zwolle streeft vanuit haar kernopdracht naar een lifetime sportdeelname en het 
behouden en versterken van de sportinfrastructuur in de stad. De aandacht voor ledenbehoud bij 
sportverenigingen is een belangrijk speerpunt. Het onderzoek richt zich op de bewustwording van 
het belang van het behoud van juniorenleden. En geeft inzicht in wensen en behoeften van jongeren 
en mogelijke uitvalfactoren, zodat verenigingen uitval kunnen voorkomen. Het doel van het 
onderzoek is inzicht krijgen in de persoonlijke factoren en omstandigheden die een belangrijke rol 
spelen bij C- en B-junioren om hun lidmaatschap bij de voetbalvereniging op te zeggen. 

Methode 

1. Vragenlijst drop-outs 

Door middel van een enquête zijn onderzoeksgegevens onder drop-outs en potentiële drop-outs 
verzameld. 

2. Focusgroepgesprek potentiële drop-outs 

Met drie voetbalteams (B1, B2 en B3) zijn gesprekken gevoerd. Hierdoor zijn ervaringen, belevingen 
en verhalen van deze groep in kaart gebracht. 

3. Vragenlijst voetbalverenigingen 

Deelnemende voetbalverenigingen (12) hebben een online vragenlijst ingevuld met vragen over 
uitval en het gevoerde beleid om uitval tegen te gaan. 

Resultaten 

Daar waar wordt verondersteld dat jongeren stoppen met sporten vanwege een bijbaan op zaterdag 
of een brede keuze aan vrijetijdsbesteding, laten de resultaten van dit onderzoek zien dat er veel 
verenigingsgerelateerde factoren zijn die invloed hebben op het beslisgedrag van jongeren om al dan 
niet te stoppen met voetballen. Denk hierbij aan de sfeer binnen het team, teveel aandacht voor de 
prestatieteams, betrekken van jongeren bij beslissingen en uiteindelijk wil iedere voetballer, 
prestatie of recreatie, beter in voetballen worden. De trainer speelt een sleutelrol.  

Conclusies en vervolgtraject 

In de conclusie wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het beslisgedrag van jongeren 
om te stoppen met voetballen. Daarnaast is er aandacht voor het vervolgtraject bij betrokken 
voetbalverenigingen en het door SportService Zwolle ontwikkelde ondersteuningsaanbod voor 
Zwolse sportverenigingen.  

Relevantie 

Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Zwolle. Verondersteld mag worden dat het onderzoek 
relevant is voor gemeenten, bonden en sportverenigingen. Gezien het feit dat het onderzoek niet 
ingaat op sport specifieke aspecten, durven we met enige voorzichtigheid te stellen dat resultaten 
van dit onderzoek ook relevant zijn voor anderen takken van teamsport. 
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Titel Aanbevelingen voor pedagogische talentontwikkeling 
binnen de Nederlandse Topsport. 

 

Contactpersoon Ruben Koolmees, Mulier Instituut / VU Amsterdam, 
RAH.Koolmees@gmail.com 

Auteur(s) Koolmees, R., Mulier Instituut / VU Amsterdam 

Thema Veilig sport- en beweegklimaat 

 

Introductie 

Het succes op de Olympische spelen van 2000 heeft geleid tot een ambitie ‘Nederland structureel in 
de top 10 van beste sportlanden ter wereld’ (NOC*NSF, 2010). In de dertien jaar erna zijn 
veranderingen op talentontwikkeling doorgevoerd, zoals centra topsport en onderwijs (CTO) die 
betere ontwikkelingsmogelijkheden moeten bieden. Literatuur omschrijft mogelijke verwaarlozing 
van ontwikkelingsgebieden buiten sport. Aandacht voor deze gebieden is belangrijk, omdat deze 
voor een gezonde overgang naar maatschappij voor talenten en ex-topsporters essentieel zijn. CTO 
begeleiding loopt tegen tekortkomingen voor verantwoordelijk pedagogische talentontwikkeling aan. 
Dit onderzoek richt zich op vinden van deze tekortkomingen en hun aanbevelingen om de 
pedagogische talentontwikkeling voor talenten tussen 12-18 jaar te verbeteren.  

Methode 

Kwantitatief onderzoek is verricht. Vijf focus groepen van gemiddeld 1u 20m en 6 participanten zijn 
afgenomen. De focus groepen werden gehouden op vier CTO’s en een vergelijkbare sport 
organisatie. Middels transcriberen en coderen zijn tekortkomingen en aanbevelingen geïdentificeerd.  

Resultaten & Discussie 

Analyse op vier gebieden van verantwoordelijk pedagogische talentontwikkeling hebben dertien 
tekortkomingen en aanbevelingen opgeleverd. Deze zijn geïntegreerd in zes discussiepunten. Ten 
eerste, tekortkomingen op communicatie, bepalen van persoonlijk welbevinden en coördinatie 
binnen het begeleidingsteam hebben geleid tot een aanbevolen communicatiemodel. Ten tweede, 
meeste talenten ervaren chronische stress, waar meer eigen tijd en een positief persoonlijk 
welbevinden zijn aanbevolen. Ten derde, bepaling van persoonlijk welbevinden is lastig door 
tijdsbeperkingen. Aanbevelingen zijn een transparante sporterprogressie, wetenschappelijke 
talentvolgsystemen, toename van hoeveelheid begeleiders en meer informele conversaties met 
ouders en talenten. Ten vierde, CTO talenten worden steeds jonger mogelijk door onbegrip van een 
keuze voor een CTO en leidend tot een veiligheidstekort. Aanbevelingen zijn een diversificatie van 
sport, verduidelijking van keuzes voor een CTO program en verandering op woonbeleid.  Ten vijfde, 
CTO nazorg ontbreekt en is nodig voor sommige ex CTO sporters. Ten zesde, begrip voor onderlinge 
afhankelijkheid ontbreekt en wordt aanbevolen voor gezonde psychosociale transitie.  

Conclusie 

Landelijk beleid schiet mogelijk tekort. Momenteel omschrijft het slechts een resultaat, maar schiet 
tekort op beschrijving van het pedagogisch proces, ondanks beiden belangrijk worden gevonden. Per 
slot, is een topsport carrière succesvol als de gouden medaille gewonnen is met een 
onverantwoordelijk pedagogisch proces? 
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Titel Ajax Campus, de kracht van sport 

 Contactpersoon Frank Jacobs, oud student HVA, 
franciscusjacobs@gmail.com,  

Auteur(s) Jacobs, F., Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd en 
Opvoeding  

Janmaat, J., oud student HVA 

Alfen, A., oud student HVA 

Luderus, A. , Haagse Hogeschool, lectoraat Jeugd en 
Opvoeding 

Thema Veilig sport- en beweegklimaat 

 

Introductie 

Het lectoraat lectoraat Jeugd & Opvoeding van de Haagse Hogeschool heeft in samenwerking met 
Axios een interventie ontwikkeld, waarbij Ajax als metafoor en katalysator en voetbal als middel 
wordt gebruikt om gedrag bij jongeren te beïnvloeden. De didactiek van het interventieprogramma is 
gebaseerd op de sociaal cognitieve leertheorie van Bandura (1997, 1991, 1999) en de Rationeel 
Emotieve Therapie van Ellis (1962) geïncorporeerd in Rationeel Emotieve Educatie van Knaus (1974). 
De interventie, genaamd 'Ajax Campus', is door de stichting Axios ingezet bij verschillende 
doelgroepen. Onderzoek is geïnitieerd bij groepen (V)MBO scholieren, langdurig werkeloze jongeren 
en Wajong-uitkering gerechtigden met de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn de opbrengsten 
van de interventie Ajax Campus bij de leerlingen van de deelnemende (V)MBO scholen? 2. Wat zijn 
de opbrengsten van de interventie Ajax Campus, in samenwerking met DWI en USG-restart, op de 
(werknemers) vaardigheden van de deelnemers? 

Methode 

Ten aanzien van onderzoeksvraag 1 is gekozen voor afname van vragenlijsten (GSE en SDQ) en zijn 
tevens semi gestructureerde interviews afgenomen met leerlingen en met de mentor van de klassen 
en zijn er field-notes bijgehouden. Voor deze onderzoeksvraag namen 5 groepen leerlingen deel uit 
(V)MBO (n = 40). 

Ten aanzien van onderzoeksvraag 2 is gekozen voor afname van vragenlijsten (GSE en voor de 
doelgroep ontwikkelde zelfscan). Voor deze onderzoeksvraag namen Wajong jongeren deel (n=17) 
en een groep langdurig werkeloze jongeren (DWI) (n = 20). 

Resultaten 

Ten aanzien van onderzoeksvraag 1 is een positieve trend zien op basis van de afgenomen 
vragenlijsten gecombineerd met de gehouden interviews en de field-notes. De mentoren geven ook 
enkele kritische kanttekeningen bij de inhoud en opzet van het programma.  

Ten aanzien van onderzoeksvraag 2 gaan de resultaten van de interventie in positieve richting op 
basis van de afgenomen vragenlijsten. Middels de vragenlijst 'zelfscan' geven zowel de beoordelaars 
als de deelnemers aan dat zij vooruit zijn gegaan tussen pre- en posttest. 

Conclusie/discussie 

Samenvattend is op het moment van de tussenrapportage een positieve trend bij alle groepen waar 
te nemen. Dit is bemoedigend voor het breed inzetten van de interventie en het doen van 
vervolgonderzoek. 
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