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Een leven lang bewegen
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Tijdens de tweede studiedag vindt de Dag
van het Sportonderzoek plaats (DSO). De
DSO richt zich op onderzoekers die op wat
voor manier dan ook te maken hebben
met sportonderzoek. Met name het werk
aan elkaar presenteren en daarover met
elkaar in debat gaan staat op deze dag
centraal. Diverse thema’s die spelen binnen
de sportpraktijk komen aan bod, zoals
gezondheid, maatschappij, aangepast
sporten, topsport en evenementen. De DSO
wordt elk jaar georganiseerd door een andere
sportopleiding. De DSO is een initiatief van
het Mulier Instituut in samenwerking met
Kenniscentrum Sport.

Het thema van deze dag is:

Een leven lang bewegen.
De DSO start met een sessie met keynotes op
het terrein van bewegen en sport. Vervolgens
zijn er parallelsessies met bevindingen
uit onderzoek, praktijkworkshops en
themasessies. In de middag vindt een
plenaire sessie plaats getiteld ‘De staat
van jeugdsport in Nederland’. Met de
beweegcrisis als realiteit wordt het
belang van een leven lang bewegen
steeds belangrijker. Een belangrijke rol is
weggelegd voor de jeugdsport.

Programma 24 november
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24
Aanvang

Programma

Locatie

09:00 uur

Inloop met koffie/thee

Atrium (H)

09:30 uur

Opening Dag van het Sportonderzoek
1. Keynote Dr. Fiona Chambers: Physical Education Futures: The
Moon-shot Mindset
2. Keynote Dr. Amika Singh: Kinderen en het systeem in beweging

Auditorium (H)

11:00 uur

Sessie ronde 1

Gebouw A, C en S

12:00 uur

Lunch

Atrium (H)

13:00 uur

Sessie ronde 2

Gebouw A, C en S

14:15 uur

Uitreiking van de Boymansprijs

14:30 uur

Plenaire sessie “De staat van jeugdsport in Nederland”
1. Dr. Sergio Lara-Bercial: Youth Sport Today - Challenges,
Opportunities and Hopes for a Better Future
2. Erben Wennemars over jeugdsport
3. Perspectieven op jeugdsport (3 pitches)
4. Officiële aftrap Jeugdsport Innovatiecentrum

16:00 uur

Informele afsluiting en netwerkborrel

17:15 uur

Einde LO- en Sporttweedaagse

Auditorium (H)

Atrium (H)

ERBEN WENNEMARS
Niemand
minder
dan
meervoudig
wereldkampioen schaatsen Erben Wennemars
is de dagvoorzitter tijdens de Dag van het
Sportonderzoek met het thema ‘Een leven lang
bewegen’ op donderdag 24 november.
Erben spreekt over intrinsieke motivatie waarbij
hij een link maakt naar zijn schaatscarrière en
zijn huidige leven. Momenteel is hij analist bij de
NOS tijdens schaatswedstrijden en zet hij zich in
voor het Jeugdsportfonds. Sport en gezondheid
zijn belangrijke pijlers voor Erben en dat wil hij
uitdragen naar de rest van Nederland om zo
iedereen tot bewegen te stimuleren.

De staat van jeugdsport
in Nederland

Keynote 3		
Keynote 1		

KEYNOTE SPREKERS
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DR. FIONA CHAMBERS
Physical Education Futures:
The Moon-shot Mindset
Dr. Fiona Chambers is head of School
of Education en professor Lichamelijke
opvoeding en Sportpedagogiek aan
de University College Cork in Ierland.
Ze heeft een visionaire kijk op het
onderwijs en schreef over de “Design
Thinking Coach”.

Against the backdrop of Society 5.0, physical
education is uniquely placed to shape both
people wellbeing and planet wellbeing.
However, with the weight of this opportunity, our
profession is faced with many burning questions,
including: How can we empower physical
educators to adopt a ‘moon-shot mindset’; to be
brave enough to imagine and enact the physical
education of the future ? How can we lean into
our history to shape this imagined and exciting
future for our cross-discipline? This keynote will
begin to grapple with these questions.

In this session, Professor Lara-Bercial will identify some of the
key issues in youth sport globally today. From high dropout
rates and unhealthy talent identification and development
practices to the role of youth sport as a tool for personal and
societal development. Professor Lara-Bercial will explore
the major themes in youth sport today and the potential
opportunities at our disposal to create a better picture for
the future.

Youth Sport Today Challenges, Opportunities and
Hopes for a Better Future

Keynote 2		

Kinderen en het systeem
in beweging

Dr. Sergio Lara-Bercial is a Professor of Sport
Coaching at Leeds Beckett University in the
UK and the Vice-President for Strategy and
Development for the International Council for
Coaching Excellence. He has published widely on
a variety of sport-related topics including youth
sport and coach development.

Dr. Amika Singh is als senior
onderzoeker werkzaam bij het Mulier
Instituut waar ze het onderzoek
op het gebied van ‘Leren Bewegen’
coördineert. Samen met het Leren
Bewegen Team onderzoekt Amika
hoe kinderen tussen 0-18 jaar oud
optimaal
ondersteund
kunnen
worden om gezond en actief op te
groeien.

Sergio is also the co-founder of ICoachKids, a
global movement helping coaches put kids
first in sport by developing free resources for
coaches, parents and sport organisations. Sergio
is recognised globally and consults for multiple
high-level organisations such as Nike, UEFA and
FIBA. He is also a former international basketball
coach for Great Britain and has coached national
league for over 25 years winning 18 National
Titles with both male and female teams.

DR. AMIKA SINGH
Een steeds groter deel van onze kinderen
beweegt onvoldoende. We zijn het erover eens
dat dit een ongunstige ontwikkeling is, maar
de oplossing voor dit groeiende probleem
hebben we nog niet gevonden. In de afgelopen
decennia zien we een shift van de focus op
gedragsverandering op het niveau van het
individu naar meer aandacht voor de context.
Op dit moment wordt steeds vaker gesproken
over het belang om systemisch te denken.
Maar wat houdt dat precies in? De school als
systeem, een gemeente, Nederland, Europa - of
de hele wereld? Hoe kan een systeemaanpak
gecombineerd worden met de behoefte van
(lokale) overheden om effecten van beleid in
cijfers te vatten?

DR. SERGIO LARA-BERCIAL

PLATTEGROND

SESSIERONDES
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Welkom op hogeschool Windesheim

PRAKTISCHE INFORMATIE

!

Dag van het Sportonderzoek
Tijdens de Dag van het Sportonderzoek zijn er
twee sessierondes waarbij een grote variatie
van abstracts gepresenteerd wordt in parallel
sessies, Pecha Kucha-vorm of waarbij je meedoet
in interactieve werksessies.
Alle abstracts zijn te downloaden via
www.dagvanhetsportonderzoek.nl/dso2022
of scan de QR code voor de link.

Interactieve
Werksessie

Pecha Kucha

Parallel
Sessie

Zwemles van de
toekomst

1

Leefstijl
Sessieleider

Cees Vervoorn

Locatie

A0.53

TestJeLeefstijl.nl: de beweegrichtlijnen en studenten in
het mbo.

Marlies Mast TestJeLeefstijl.nl en
Shanna Kulik Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Ontwikkeling en evaluatie van de eCoachGids - een
online platform voor hbo-geregistreerde leefstijlcoaches
ter ondersteuning van e-coaching

Joan Dallinga et al.
Haagse Hogeschool

11:00 - 12:00 UUR

Gevolgen van de coronamaatregelen op de fitheid van
scholieren in het voortgezet onderwijs

2

SESSIERONDE

1

Maxine de Jonge en Manou Anselma
Mulier Instituut

Bewegingsonderwijs
Sessieleider

Jo Lucassen

Locatie

A0.43

4

Sportfilosofie en geschiedenis
Sessieleider

Agnes Elling

Locatie

A1.32

Drie visies op beweging

Aldo Houterman
Erasmus Universiteit Rotterdam

Michel Serres over sport en bewegen

Hajo Schuurman en Aldo Houterman
Erasmus Universiteit Rotterdam

Van diversiteit naar eenheid. De opkomst van nationale
sportbonden in Nederland

Michel van Gent
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en
Cultuur

5

Jeugdsport / positief sportklimaat
Sessieleider

Nicolette Schipper-van Veldhoven

Locatie

A1.61

Formatief evalueren in praktijk gebracht door leraren
Lichamelijke Opvoeding

Lars Borghouts
Fontys Sporthogeschool

Wat beweegt jeugd? - Een onderzoek naar de wensen en
behoeften van pubers (12-15 jaar) om te sporten

Irene Faber
Hogeschool Windesheim

Leerlingen over de kwaliteit van lichamelijke opvoeding
toen en nu

Hilde Bax
Hogeschool van Amsterdam)

Plezier voorop – Spelregelaanpassingen in de jeugdsport

Agnes van Suijlekom
Mulier Instituut

TARGET-tool voor een motiverend leerklimaat: Co-Design
van een online-instrument voor leraren LO

Gwen Weeldenburg
Fontys Sporthogeschool

Beste Ouders – Ondersteuning voor ouders bij het
realiseren van een positief sportklimaat

Marck de Greeff
Hogeschool Windesheim

3

Life experience through sports
Sessieleider

Liselot ter Harmsel-Nieuwenhuis

Locatie

A1.31

6

Gezondheid en preventie
Sessieleider

Johan Koedijker

Locatie

C0.20

Ontwikkeling van life skills op en buiten het veld

Liselot ter Harmsel-Nieuwenhuis
Hogeschool Windesheim

Een meetinstrument voor het bepalen van de fysieke
belasting van ALO-studenten.

Bo-Jane Ladru
Hogeschool van Amsterdam

Structurele inbedding van sociale sportprojecten

Dico de Jager
Wageningen University and Research

Technologisch maatwerk als interventie voor
sportblessurepreventie

Bart van Trigt
TU Delft

Werkzame elementen van sportprogramma’s
voor volwassenen in een kwetsbare positie: een
conceptmapping studie

Güven Alarslan
Wageningen University and Research

Het monitoren van de psychologische gezondheid van
ALO-studenten

Karlijn Kooijman
Hogeschool van Amsterdam

7

Motorisch leren in LO en sport
Sessieleider

Jeroen Koekoek

Locatie

C0.22

Divers bewegen en de relatie met creatief gedrag

Tom de Joode
Vrije Universiteit Amsterdam

Veranderingen in prestatie en motivatie door
zelfregulatie in het bewegingsonderwijs.

Joop Duivenvoorden
Hogeschool Windesheim

Invloed van leerling kenmerken op expliciete en
impliciete leeropbrengsten in het bewegingsonderwijs

Marjan Kok
Vrije Universiteit Amsterdam

8

Bewegen in de openbare ruimte
Sessieleider

Ine Pulles

Locatie

C0.26

Krachtige gesprekken: Walk-along interviews over het
doen van spierversterkende oefeningen in de openbare
ruimte

Karlijn Sporrel
Universiteit Utrecht

Wat maakt dat in bepaalde buurten weinig bewogen
wordt?

Ine Pulles
Mulier Instituut

Interactieve werksessies
Titel

Ruimte

Sessieleider

9

Kennis- en Innovatieagenda Sport en Bewegen; kansen in
relatie tot aanpalende domeinen en vervolgstappen

Zaal 7

Sanne de Vries
SIA Lectoren Platform

10

Bouwen aan een wijk in beweging; wijkgericht werken en
participatief actie onderzoek in en rond een wijkcentrum

Zaal 6

Madelief Bertens
Haagse Hogeschool

Intuïtie of data: wat geeft de doorslag bij het bepalen van de
inzet van buurtsportcoaches?

Zaal 8

Eva Heijnen
Mulier Instituut

Coach in Control: Feedback en informed trainingssturing door
trainers/coaches van sporttalenten

Zaal 9

Ruby Otter
Hanzehogeschool
Instituut voor
Sportstudies

Gezamenlijk creëren van een positieve sportcultuur - hoe doe
je dat?

Zaal 10/11

Johan Steenbergen
Mulier Instituut

11
12
13

15

Zwemles van de toekomst
Vorm

Carrousel presentaties

Locatie

Zwembad

Zwemles van nu

14

Zwemles van de toekomst
Vorm

Interactieve werksessie

Locatie

Zwembad Z2.12

Ontwikkeling en validiteit van een tool voor individuele
zwemveiligheid bij kinderen tussen 6 en 12 jaar

Kristine De Martelaer
Vrije Universiteit Brussel

Carola Minkels
InnoSportLab De Tongelreep

1. Physical literacy als basis voor een levenlang
zwemmen
2. Effect van een tijdelijke onderbreking en hervatting
van zwemlessen

Mandy van der Weijden-Van Rooden
Hogeschool Windesheim

1. Het effect van waterspecifieke interventies
op balans bij kinderen met autisme spectrum
stoornissen
2. Het effect van een waterspecifieke interventie op
de statische en dynamische balans bij kinderen met
een autisme spectrum stoornis

Patty van ’t Hooft
Hogeschool Windesheim

Effect van videodemonstratie bij zweminstructies op de
motorisch, cognitieve en affectieve leeruitkomsten bij
kinderen tussen 4 en 7 jaar

Killian de Block
Vrije Universiteit Brussel

1

Bewegen in en om school
Sessieleider

Huib van der Kop

Locatie

A0.53

De relaties tussen motorische vaardigheden,
fysieke activiteit, fysieke fitheid, ervaren motorische
competentie en gewicht in kinderen van 4 tot 13 jaar

Urban sports verbinden de gymzaal en de playground

13:00 - 14:00 UUR

SALTO Buddy: de ontwikkeling van een feedback tool
voor het evalueren van docenthandelingen tijdens de
gymlessen in het basisonderwijs

SESSIERONDE

2

2

Anne den Uil en Hemke van Doorn
Hogeschool van Amsterdam
Nicky Nibbeling
Hogeschool van Amsterdam
Rosanne Bloemraad
Technische Universiteit Eindhoven

Dynamische schooldag / Multidisciplinair
samenwerken
Sessieleider

Hilde Bax

Locatie

A0.43

Expertscholen Dynamische schooldag; effecten op
leerlingen in kaart gebracht

Joske Nauta
Hogeschool van Amsterdam

Multidisciplinair samenwerken in beweging

Dennis Arts
Fontys Sporthogeschool

3

Motorisch leren en ontwikkeling
Sessieleider

Joop Duivenvoorden

Locatie

A1.31

4

Inclusief en aangepast bewegen
Sessieleider

Caroline van Lindert

Locatie

A1.32

Sport- en beweeggedrag door verschillende groepen in
de bevolking

Tessa Schurink
RIVM

Occurrence of injuries and illnesses in adapted sports; a
forty-week prospective cohort study

Sietske Luijten
Amsterdam UMC

Wat beweegt kinderen met Developmental Coordination
Disorder?

Jora Wolfgram
Haagse Hogeschool

5

Sport evenementen
Sessieleider

Paul Hover

Locatie

A1.61

Door La Vuelta Holanda 2022 meer kinderen, vaker op de
fiets

Sebastiaan de Cocq
More2Win

Heeft de afname van de consumptie van
sportevenementen tijdens de coronapandemie invloed
op de sportdeelname van de beoogde consumenten van
sportevenementen?

Paul Hover
Mulier Instituut

WK Hockey Dames 2022: Economische impact en
beleving

Paul Huiszoon
Hogeschool van Amsterdam

6

Jong en vaardig in bewegen
Sessieleider

Marck de Greeff

Locatie

C0.20

Een leven lang bewegen: kan motorisch leren helpen om
blessures te voorkomen?

Eline Nijmeijer
UMCG

Start(V)aardig: Het ontwerpen en uitvoeren van een
18-weekse inter-ventie gericht op de motorische
ontwikkeling van kleuters

Janco Nolles
Hanze Instituut voor Sportstudies

Leerlingen in het PO: Grote individuele verschillen in
de ontwikkeling van grove motoriek binnen in één
schooljaar.

Mark de Niet
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Effectiviteit van een breed motorisch
interventieprogramma op de beweegvaardigheid van
jonge kinderen (4-7 jaar)

Pim Koolwijk
Haagse Hogeschool

Causal Loop Diagram met factoren die de motorische
ontwikkeling van kinderen beïnvloeden

Rian Pepping
Hogeschool van Amsterdam

7

Potentie en betekenis van sport
Sessieleider

Johan Steenbergen

Locatie

C0.22

Maatschappelijke waarde van de Walking Sports
Academy

Tom Naberink
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het maatschappelijk verlies na ernstig
grensoverschrijdend gedrag in de sport

Jelle Schoemaker
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Aspecten van georganiseerde sportparticipatie:
associaties met motorische competentie, fitheid en
autonome motivatie om te sporten

Eline Coppens
Universiteit Gent

Interactieve werksessies
Titel

Ruimte

Sessieleider

8

De maatschappelijke waarde van sport

Zaal 6

Güven Alarslan
Wageningen University
and Research

9

Hoe betrek je écht de mensen waar je onderzoek en
innovatie verschil voor moet maken? Bijdrage vanuit het
ZonMw programma Missiegedreven Ontwikkeling van
Onderzoek en Innovatie (MOOI) Sport en Bewegen

Zaal 7

ZonMw

10

Sportverenigingen in turbulente tijden: overleven versus
maatschappelijke verwachtingen

Zaal 8

Jorien Slot
Mulier Instituut

11

Het oog van de meester: perceptuele vaardigheden van LOdocenten

Zaal 9

Mariëtte van Maarseveen
Hogeschool Windesheim

12

Analyse met urgentie: Hoe bewegen we in diverse
levensfases?

Zaal 10/11

Jeanine Graaff
NLsportraad

13

Het vmbo-sportlab! Denkt u mee?

Zaal 1

Marieke Fix
Landstede MBO

14

Drop-out in sport: European insights

Zaal 2/3

Sergio Lara-Bercial
Leeds Becket University

15

Zwemles van de toekomst
Vorm

Carrousel presentaties

Locatie

Zwembad

Zwemles van nu

Carola Minkels
InnoSportLab De Tongelreep

1. Physical literacy als basis voor een levenlang
zwemmen
2. Effect van een tijdelijke onderbreking en hervatting
van zwemlessen

Mandy van der Weijden-Van Rooden
Hogeschool Windesheim

1. Het effect van waterspecifieke interventies
op balans bij kinderen met autisme spectrum
stoornissen
2. Het effect van een waterspecifieke interventie op
de statische en dynamische balans bij kinderen met
een autisme spectrum stoornis

Patty van ’t Hooft
Hogeschool Windesheim

Effect van videodemonstratie bij zweminstructies op de
motorisch, cognitieve en affectieve leeruitkomsten bij
kinderen tussen 4 en 7 jaar

Killian de Block
Vrije Universiteit Brussel

