Parallelle sessies
U kunt tijdens de DSO 2015 kiezen uit 15 verschillende parellelle sessies waar
tal van interessant sportonderzoek zal worden gepresenteerd! Zo is er onder
andere bijzondere aandacht voor onderzoek naar aangepast sporten,
belemmeringen om te gaan sporten, sport & bewegingsonderwijs,
sportinnovatie & -technologie en sport binnen onderwijsbeleid. Er wordt een
blokkenschema gemaakt, zodat u een eigen route kunt uitstippelen.

Themasessies en workshops
Daarnaast kunt u kiezen uit de volgende themasessies en workshops:

1. Sport Toekomst Verkenningen
Het SCP en RIVM nemen u mee in de Sport Toekomst Verkenningen. Hierbij worden kwantitatieve trends
uit het verleden doorgetrokken naar 2040 en wordt kwalitatieve informatie verzameld over verwachte
ontwikkelingen.

2. Transitie in de Sport
In het project Transitie in de Sport worden o.a sportbonden uitgedaagd samen te werken met en gebruik
te maken van de wetenschap om ze klaar te maken voor de toekomt. Laura Jonker (NOC*NSF/KNVB) gaat
met jullie in discussie over dit onderwerp.

3. De toekomst van praktijkgericht onderzoek
De themasessie De toekomst van praktijkgericht onderzoek, van het Lectoraat Bewegen School & Sport
van Hogeschool Windesheim, biedt inzicht in huidige en toekomstige ontwikkelingen die een rol spelen in
praktijkgericht onderzoek. Er wordt zowel een theoretische als een praktijkgerichte sessie verzorgd.

4. Het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen
SportService Zwolle verzorgt een workshop over 'Het pedagogisch klimaat bij sportverenigingen'. De basis
van deze workshop is een onderzoek naar de pedagogische vaardigheden van jeugdtrainers.

5. Valorisatie van onderzoek
In de themasessie Valorisatie van onderzoek presenteren NISB en de Radboud Universiteit een visie op
valorisatie en worden deelnemers uitgedaagd om hierover in discussie te gaan.

6. Sportapps en onderzoek
De themasessie Sportapps en onderzoek van het lectoraat De Kracht van Sport en Fontys
Sporthogeschool staat in het teken van de effecten en de waarde van apps op beweeggedrag en leefstijl.
Lectoren Marije Baart de la Faille-Deutekom en Steven Vos vertellen meer over de resultaten van
uitgevoerd onderzoek.

7. Introductie Lectoraat Sportpedagogiek
In deze parallelsessie wordt dit lectoraat geïntroduceerd. Het lectoraat zal zich de komende jaren bezig
houden met vragen als: Hoe kunnen sporttrainers en coaches, leraren lichamelijke opvoeding en
begeleiders zorgen voor een (nog) veiliger en pedagogischer sport- en beweegomgeving? Onder welke
voorwaarden en condities is de kans op positieve effecten van sport en bewegen zo groot mogelijk?

8. Onderzoek en lokaal sportbeleid
In deze themasessie licht Sportservice Overijssel toe welke provinciale onderzoeken zij uitvoeren. Deze
onderzoeken bieden actuele en relevante informatie over sport en bewegen op provinciaal en lokaal
niveau, waarmee een beleidsmaker het sportbeleid kan monitoren, bijsturen en evalueren. Vervolgens is er
ruimte voor discussie over de succes- en faalfactoren van de vertaalslag van onderzoek naar de
sportbeleidspraktijk.

9. Excursie Zwemanalyselab Zwolle
Bijzonder aan deze Dag van het Sportonderzoek is dat deelnemers zich kunnen aanmelden voor een
bezoek aan het Zwemanalyselab Zwolle op Hogeschool Windesheim. Mandy van der Weijden (Hogeschool
Windesheim) doet in het lab onder andere onderzoek naar het gebruik van materialen en het effect
daarvan op de zwemvaardigheid van specifieke doelgroepen.

10. Boekpresentatie 'Vitale clubs voor sport en samenleving'
In deze sessie wordt het boek 'Vitale clubs voor sport en samenleving' gepresenteerd. Vragen waarover
gediscussieerd zal worden zijn: Zijn verenigingen voldoende toegerust om extra maatschappelijke taken te
vervullen? Of zijn het alleen de grote, krachtig georganiseerde verenigingen die hierop willen en kunnen
ingaan? Hoe krijgen we in dit opzicht beter zicht op de mogelijkheden van sportverenigingen? Wat zijn de
kracht en zwakte van verenigingen en hoe kunnen we ze op hun kracht aanspreken?

11.Internationalisering en Nederlandse Sporthogescholen
In deze interactieve sessie gaan verschillende lectoren in op het belang van internationalisering voor het
HO. De lectoren zijn ervaringsdeskundigen in de EU als projectleider van (verschillende) EU projecten. Zij
zullen kort toelichten waar de verschillende projecten over gaan. Maar meer centraal zullen de lessons
learned en de do’s and dont’s bij dergelijke projecten en plannen zijn, met als doel om te leren van elkaars
ervaringen en daardoor de zichtbaarheid van de Nederlandse Sport HO instellingen in Europa te verhogen.

12. Presentatie Rapportage SIA
Presentatie van een verkenning naar praktijkgericht sportonderzoek uitgevoerd door Regieorgaan SIA in
samenwerking met het Hogescholen Sportoverleg (HSO) en het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB). Doel van de verkenning is te werken aan het versterken van de landelijke programmering
en positionering van praktijkgericht sportonderzoek. Op de DSO worden de bevindingen gepresenteerd.

