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De kracht van samenwerken binnen lerende partnerships in het werkveld van sport en bewegen
Een onderzoek naar de lerende organisatie binnen de strategische samenwerkingen (Partnerships) tussen
de bacheloropleiding Sportkunde en publieke organisaties in het werkveld van sport en bewegen
Sport en bewegen krijgt een steeds centralere rol in de maatschappij. Lokaal wordt er in het huidige
sport- en beweeglandschap dan ook steeds meer intersectoraal samengewerkt (Vos & Scheerder,
2014). Naast overheden, gemeentelijke sportbedrijven en commerciële partijen neemt ook het hoger
onderwijs steeds meer een rol hierin. In dit onderzoek gaan we in op de strategische partnerships die
Fontys Sportkunde heeft ontwikkeld om samen met publieke organisaties maatschappelijke doelen
zoals gezondheidsbevordering, versterken van sociale cohesie en sportparticipatie na te streven.
Echter, vereist deze duurzame samenwerking een lerende organisatie, met als doel continue
professionalisering van het onderwijs en het werkveld van sporten en bewegen. Tevens stelt Ruijters
(2018) vast dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar dergelijke lerende organisaties. Dit is
de aanleiding van ons onderzoek en stellen daarbij de vraag in welke mate de gestelde kaders van de
samenwerking binnen de partnerships van Fontys Sportkunde zich tot de kenmerken van een lerende
organisatie verhouden.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een meervoudige comparatieve gevalstudie uitgevoerd.
Twee methoden werden sequentieel toegepast om de samenhang tussen twee theoretische
concepten te toetsen: het samenwerkingsmodel Partnerships Fontys Sportkunde en het model van de
lerende organisatie (Marsick & Watkins, 2003).
Uit de regressieanalyse (N=68) bleek een matig positief verband (R2 = 32,3%) aanwezig te zijn tussen
deze twee theoretische concepten. Uit de kwalitatieve resultaten (N=11) kwamen de verschillen
tussen drie casussen met name tot uiting in het toepassen van het samenwerkingsmodel, waarbij er
een sterke samenhang werd ervaren tussen deze kaders.
Uit de bevindingen kan dus gesteld worden dat er een positief verband is tussen de kenmerken van
de lerende organisatie en de kaders van het samenwerkingsmodel. Echter, vereist samenwerken tijd,
waarbij er een goede basis dient te liggen om daadwerkelijk een kwaliteitsslag te kunnen maken in
het werkveld van sport en bewegen.
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