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Managementsamenvatting
In deze managementsamenvatting worden drie punten behandeld:
1. belangrijkste uitkomsten in dit Sectorplan;
2. totstandkoming van dit Sectorplan;
3. gezamenlijk realiseren van dit Sectorplan.

1

Belangrijkste uitkomsten in dit Sectorplan

Olympische ambities als stimulerend vergezicht
Het olympisch vuur waart al geruime tijd door Nederland en het prikkelt
en nodigt Nederland uit om uit te blinken op allerlei terreinen. Zo ook op
onderzoek en onderwijs in de sport.
Het Olympisch Plan 2028 heeft acht ambities geformuleerd om doelstellingen te bereiken. De rijksoverheid geeft in haar nota ‘Uitblinken op alle
niveaus’ haar visie op het Olympisch Plan, vertaald naar vijf thema’s:
Talentvol Nederland

Topsportambitie
Sociaal-maatschappelijke ambitie

Meedoen in Nederland
Breedtesportambitie
Vitaal Nederland
Welzijnsambitie
Economische ambitie
Nederland in Beeld

Evenementenambitie
Media

Kaart van Nederland

Ruimtelijke ambitie

Dit Sectorplan volgt de vijf thema’s van het overheidsbeleid, aangevuld met
een zesde thema Ondersteuning studie Topsporters.
Sportonderzoek en -onderwijs op weg naar olympisch niveau
Binnen de vijf meer onderzoeksgerelateerde thema’s is het doel om het
sportonderzoek en -onderwijs naar olympisch niveau te brengen.
Belangrijke vragen daarbij: waar staan we nu, waar willen we naartoe?
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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Drie thema’s van onderzoek kunnen voortbouwen op wat zich afgelopen
jaren al heeft ontwikkeld: Talentvol Nederland Presteren – Vitaal Nederland
Sport, Bewegen en Gezondheid – Meedoen in Nederland Sportparticipatie.
Grote lijnen van doorontwikkeling op deze thema’s:
- Behoefte aan verdiepend en toegepast onderzoek, gezamenlijke onderzoeksprogrammering met een extra impuls via de tweede geldstroom
(NWO en ZonMw).
- Behoefte aan monitoren van de belangrijkste beleids-, prestatie- en welzijnsgegevens.
- Wordt sterk ingezet op samenwerking, bundeling van krachten en vergroten van het maatschappelijk effect door verbetering kennisinfrastructuur tussen WO, HBO en sportpraktijk: een wens tot (uitbouw van) een
instituut zoals het Netherlands Sport Science Institute (NeSSI) – een
kennistransferinstituut naar internationaal model en een Research Centre
for the Value of Sports (RCVS).
- Doorontwikkeling en afstemming bachelor- en masteropleidingen (HBO
en WO) en inrichten van een gezamenlijke landelijke graduate school.
- Instrumenten voor verspreiden en implementatie van gegevens/kennis.
Twee thema’s krijgen door het Olympisch Plan een (nieuwe) impuls: Kaart
van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid en Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality. Nodig:
- Verkenningen op deze gebieden: wat is er al, waar liggen de behoeften,
waar liggen de specifieke lacunes, wat moet er zijn over 5 jaar.
- Om op Olympisch niveau te komen moeten deze thema’s vervolgens dezelfde doorontwikkeling maken als de hierboven benoemde drie thema’s.
12
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Ondersteuning studie Topsporters
Thema Ondersteuning studie Topsporters streeft ernaar om het ook voor topsporters en talenten mogelijk te maken om een opleiding te volgen. Hiertoe
is onder andere nodig:
- aanpassing wet- en regelgeving;
- standaardovereenkomsten tussen sportbonden en hun sporters over
onderwijs;
- harmonisering van financiële regelingen;
- ontwikkeling keurmerk onderwijsinstellingen;
- vouchers/studiefinanciering topsporters.

2

Totstandkoming van dit Sectorplan

In opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met het
ministerie van VWS, heeft NOC*NSF (mw. dr. Nicolette van Veldhoven)
de regie en coördinatie gevoerd op de totstandkoming van het Sectorplan
Sportonderzoek en -onderwijs. Procesbegeleiding geschiedde door mw. dr.
Lieteke van Vucht Tijssen van Boer & Croon.
Start van het proces: begin mei 2010 (in vervolg op de hospitality meeting
van NOC*NSF en de daaraan voorafgaande bespreking met bestuurders
van universiteiten en hogescholen bij het WK Schaatsen te Heerenveen).
Doel: realisatie Sectorplan eind september 2010. Dit betekent dat er in zeer
korte tijd het een en ander gerealiseerd moest worden – vergelijkbaar met
een snelkookpan!
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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De sector sportonderzoek en -onderwijs is een complexe sector met veel
heterogene stakeholders. Naast universiteiten en hogescholen, maken ook
onderzoeksinstituten, sportorganisaties, sportkoepels en commerciële
bureaus deel uit van de sector. Om in korte tijd te komen tot een concreet
onderbouwd plan met draagvlak in de sector, heeft NOC*NSF gekozen
voor een interactief proces waarbij een brede vertegenwoordiging van stakeholders betrokken is. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit: de kern
van het proces werd gevormd door twee werkconferenties. NOC*NSF heeft
daarvoor zowel inhoudelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van alle
relevante, niet-commerciële organisaties evenals van de betrokken
ministeries, uitgenodigd. De twee werkconferenties bestonden uit een combinatie van presentaties met betrekking tot de invulling van het Sectorplan
en werkgroepen, waarin thema’s en doelstellingen verder uitgewerkt werden
en de aanwezigen werden uitgenodigd om ook tussentijds ‘huiswerk’ te
doen. Voor de thematische werkgroepen zijn uit universiteiten en hogescholen representatieve personen gevraagd om het geheel te trekken.
Het plan is opgezet als een strategisch programma 2011-2016 voor sport,
onderwijs en onderzoek met een onderbouwd investeringsplan. Een strategisch programma is een tijdelijk geheel van samenhangende inspanningen
om belangrijke en urgente doelen te realiseren en de noodzakelijke middelen
te verwerven om dat voor elkaar te krijgen.

3

Gezamenlijk realiseren van dit Sectorplan

Er hebben vele partijen meegewerkt aan de totstandkoming van dit Sectorplan. Het aantal betrokken partijen, de verscheidenheid aan ambities en het
belang om de verbondenheid tussen de ambities te waarborgen, vragen om
een goede governance. Een governance met als taak de realisatie van het plan
te bevorderen. Daarvoor is het in de toekomst nodig een programmabestuur in te richten. Taken van het programmabestuur zijn bijvoorbeeld een
inhoudelijke verdieping van een (deel)plan te bevorderen, waar mogelijk en
zinnig plannen tot business cases te (laten) ontwikkelen, voorstellen te doen
voor allianties tussen initiatieven en met betrokken partijen te zoeken naar
financieringsmogelijkheden.
De in dit Sectorplan aangegeven begroting, is geen dekkingsplan. Financiering voor dit plan zal uit verschillende geledingen moeten komen: (rijks)overheid, bedrijfsleven, hoger onderwijs en sport.
Samen op weg naar…
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1

Inleiding

1.1

Het belang van sport voor Nederland

Sport speelt een stimulerende en verbindende rol in onze maatschappij.
Velen van ons zijn regelmatig met sport bezig, actief dan wel passief. Deze
sportactiviteiten hebben over het algemeen een positieve invloed op individu
en samenleving. Zij bevorderen een gezonde leefstijl, kunnen mensen helpen om tot op hoge leeftijd actief en gezond te blijven en kunnen bijdragen
aan sociale innovatie. Ook topsport kan het nodige bijdragen. Topsporters
helpen met hun prestaties het internationale imago van Nederland te verbeteren. Ze kunnen ook een voorbeeld zijn voor mensen in andere sectoren,
zoals in het onderwijs, om te willen presteren en excelleren. Het streven
naar optimale sportprestaties kan bovendien leiden tot de ontwikkeling van
nieuwe kennis en nieuwe technieken, die uitstraling hebben naar andere
delen van de samenleving en die de kenniseconomie stimuleren.
Het Olympisch Vuur waart al geruime tijd door Nederland en dit vuur werkt
aanstekelijk: het prikkelt en nodigt Nederland uit om uit te blinken op allerlei terreinen. Dit Olympisch Vuur – de alliantie Olympisch Plan 2028 – ziet
het als haar missie om Nederland in de volle breedte naar olympisch niveau
te brengen. Zowel op sociaal-maatschappelijk, economisch en ruimtelijk
terrein als op het gebied van welzijn. Met als gedroomd resultaat het organiseren van de Olympische en de Paralympische Spelen in Nederland in 2028.
Om die doelstelling te bereiken, zijn acht ambities geformuleerd:
- topsportambitie;
- breedtesportambitie;
- sociaal-maatschappelijke ambitie;
- welzijnsambitie;
- economische ambitie;
- ruimtelijke ambitie;
- evenementenambitie;
- media-ambitie.
De rijksoverheid geeft in haar nota ‘Uitblinken op alle niveaus’ haar visie
op het Olympisch Plan en geeft aan welke kansen het Olympisch Plan 2028
biedt voor de samenleving en welke ambities
zij hieraan wil koppelen. Zij identificeert daarbij vijf thema’s:
- Talentvol Nederland: presteren en excelleren op alle fronten.
- Meedoen in Nederland: sport voor iedereen.
- Vitaal Nederland: gezonde leefstijlen.
- Kaart van Nederland: Nederland een aantrekkelijk land om in te wonen.
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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- Nederland in Beeld: Nederland een aantrekkelijk land om mee samen te
werken en om te bezoeken.
Ook maatschappelijke partijen denken mee over ambities en doelen, activiteiten en maatregelen, uitvoerbaarheid en draagvlak en over investeringen en
rendement.

1.2

Het belang van sportonderzoek en (hoger) sportonderwijs voor
Nederland

Hoewel het in het algemeen duidelijk is dat sport een belangrijke betekenis
voor Nederland kan hebben, zijn er zowel op het gebied van onderzoek als
onderwijs nog belangrijke lacunes.1
Om te zorgen dat sportactiviteiten echt effectief zijn, is er dringend behoefte aan meer kennis op het gebied van sport en bewegen. Ook de bijdrage
van sport aan sociale innovatie, vraagt om meer wetenschappelijk onderzoek. De kernvraag is in welke omstandigheden, in welke omgeving en met
welke begeleiding sport en bewegen optimale individuele en maatschappelijke effecten opleveren. Ook het benutten van dit onderzoek in de individuele
en gezamenlijke sportbeoefening, is erg belangrijk. Onderwijs speelt daarbij
een cruciale rol.
Nederlanders zijn niet alleen veel met sport bezig, er komt ook steeds meer
bij kijken: hoogwaardige technologie, biochemie, fysiologie, pedagogiek, psychologie; er is eigenlijk geen vakgebied dat niet rechtstreeks de sport raakt.
Kennis zorgt ervoor dat de Nederlandse sport toekomstbestendig blijft. Of
het nu gaat om monitoring, evaluatie, evidence based interventies, innovatie,
verklarend of verdiepend onderzoek: sportontwikkeling zonder onderzoek
en techniek, is in een moderne maatschappij ondenkbaar. Kennis zorgt
ervoor dat topsporters tot grotere prestaties komen en dat breedtesporters
met plezier hun sport beoefenen.2 Het sportonderzoek en -onderwijs kan
zo een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie, de
internationale uitstraling van Nederland en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit de individualisering en de vergrijzing van de Nederlandse samenleving.

“

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF
Nederland is aangestoken door het Olympisch Vuur en het bereiken
van olympisch niveau is een streven aan het worden. Daar is kennis hard
bij nodig. Onderzoek geeft inzicht en richting aan beleid bij het streven
doelstellingen te behalen. Onderwijs leidt de juiste mensen op om de
ambities te kunnen gaan waarmaken. Het sectorplan Sportonderzoek
en -onderwijs vormt dan ook een stevig fundament voor sportbeleid en
sportprestaties.

”
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Er gebeurt in de praktijk al veel, maar het is nog weinig systematisch en er
wordt op alle gebieden te weinig gemonitord en geëvalueerd of inderdaad
de juiste dingen worden gedaan en of dat goed gebeurt. Het ministerie van
VWS heeft daarom, in overleg met het veld van onderzoekers, beleidsmakers
en gebruikers, de ‘Kennisagenda Sport 2011-2016’ opgesteld.
Dit rapport sluit aan op de voorbereidingsfase 2011-2016 van het
Olympisch Plan. Het biedt handvatten voor de onderbouwing van de ambities rond sport op alle niveaus: voor het overheidsbeleid, maar ook voor het
optimaal benutten van de waarden van sport in diverse sectoren en voor de
toepassing van effectieve methoden in de praktijk. De Kennisagenda geeft
ook aan dat er méér nodig is om de kennis over sport op een hoger niveau
te krijgen: een goede onderzoeksinfrastructuur, voldoende financiële middelen en een kennisketen met sterke schakels.3
Deze Kennisagenda formuleert een aantal inhoudelijke onderzoekslijnen die
aansluiten bij de vijf thema’s van het overheidsbeleid rond het Olympisch
Plan. De vijf onderzoekslijnen zijn:
- Talentvol Nederland Presteren;
- Meedoen in Nederland Sportparticipatie;
- Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid;
- Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid;
- Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality.
Deze vijf onderzoeksterreinen zijn ook de thema’s voor dit Sectorplan, maar
waar de Kennisagenda vooral betrekking heeft op het wetenschappelijke
onderzoek, bestrijkt dit Sectorplan zowel het wetenschappelijk onderzoek
als het praktijkonderzoek. Het strekt zich bovendien uit tot het bachelor- en
masteronderwijs op universiteiten en hogescholen.
De olympische ambities vragen niet alleen om een hoog niveau van onderzoek, maar ook om hoog en goed opgeleide werknemers, zowel op bestaande als nieuwe gebieden. Ook daar zitten op dit moment belangrijk witte
vlekken. Een belangrijk deel van de toekomstige werknemers zal worden
opgeleid door de hogescholen.
De HBO-raad heeft in 2010 een ambitiedocument ontwikkeld over de
olympische ambities voor het HBO: ‘Vuur ontsteken voor talent, kennis die
werkt’. Hij formuleert daarin de volgende missie:

1
2, 3

Zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 en hoofdstuk 4.
Bron: Breedveld e.a. (2010), Kennisagenda 2011-2016, voorwoord, VWS.

Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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‘De Nederlandse hogescholen ondersteunen de Olympische ambities en willen een partner
zijn voor Olympisch Vuur en NOC*NSF in het bereiken van deze ambities. Sterker
nog: zij zijn dé partner bij uitstek om het vuur te ontsteken voor de talenten van de
toekomst. Het zijn die talenten die de Olympische spelen gaan dragen, organiseren en
bijwonen.’
Deze missie hangt samen met de specifieke aard van het hoger beroepsonderwijs en met het grote bereik van hogescholen (tussen nu en 2028 hebben
zo’n twee miljoen Nederlanders aan een hogeschool gestudeerd). Bovendien
is het onderwijs kennisintensief en gericht op de beroepspraktijk. Studenten
en afgestudeerden kunnen daardoor direct een actieve en concrete bijdrage
leveren aan bijvoorbeeld de organisatie van evenementen, het stimuleren van
sport in de buurt en het geven van voedingsadvies aan sporters. Het grootste deel van de mensen die in 2028 actief betrokken zijn bij de organisatie
van de Olympische en de Paralympische Spelen, zullen hun opleiding hebben genoten bij de hogescholen.
Het hoger beroepsonderwijs versterkt de olympische ambities door middel
van kennisintensief onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Dit doen de
hogescholen door:
- het bieden van uitdagend onderwijs;
- het stimuleren van innovatie en wetenschap;
- talentontwikkeling;
- verdere verbreding van de inhoud van HBO-sportopleidingen;
- de bevordering van sport op school;
- nadrukkelijk in de onderwijsketen samen te werken met het
MBO en WO.
In het vervolg van het ambitiedocument wordt ingegaan op de verschillende olympische ambities (waar de hogescholen nog een negende ambitie
aan hebben toegevoegd, namelijk de culturele ambitie) en de wijze waarop
HBO’ers kunnen bijdragen aan het verwezenlijken daarvan.
Ten slotte wordt een concreet initiatief voorgesteld als startsein van het
ambitiedocument. Het betreft een landelijk loket: HBOpuntOlympischPlan,
ingericht in het Huis van de Sport in Nieuwegein. Dit kristallisatiepunt krijgt
een gemeenschappelijke, fysieke vraagbaakfunctie voor sportorganisaties
die willen samenwerken met het hoger onderwijs. Het heeft als doelstelling
het hoger beroepsonderwijs en de wereld van de sport dichter bij elkaar te
brengen. Het HBOpuntOlympischPlan zoekt en bindt naast NOC*NSF
ook andere partners in de sport. Het beoogt een vanzelfsprekende plek te
worden voor grote vraagstukken op het terrein van onderwijs, en praktijkgericht onderzoek op het gebied van sport. Dit loket belegt de vragen
18
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vervolgens bij verschillende hogescholen. Zij beantwoorden deze in competitie met elkaar om zo het beste product te kunnen leveren.
De HBO-raad ziet het Sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek als een
goed instrument voor het concretiseren van zijn ambities.
Een zesde thema
Een land dat de Olympische Spelen wil organiseren, zal zelf in een aantal
sporten tot de toptien van de wereld moeten behoren. Daarvoor hebben we
goede topsporters nodig die we ook moeten ondersteunen.
De afgelopen twee decennia is het topsportklimaat in Nederland sterk
verbeterd.4 De prestaties van Nederlandse topsporters namen hierdoor
eveneens toe, waardoor Nederland bij de beste tien tot twaalf sportlanden
ter wereld behoort. De kwaliteit en vooral ook intensiteit van de sporttechnische programma’s, is met name de afgelopen tien jaar sterk toegenomen.
Topsport is steeds meer een fulltime tijdsbesteding geworden. Ook zijn
de afgelopen drie jaar de talentprogramma’s voor topsporters in omvang
sterk toegenomen, enerzijds vanwege de impulsen vanuit het Masterplan
Talentontwikkeling, anderzijds vanwege de oprichting van vier Centra voor
Topsport en Onderwijs (CTO’s). De toename van de omvang van de sporttechnische programma’s zorgt er echter wel voor dat het voor topsporters
en talenten steeds moeilijker wordt om onderwijs te volgen binnen de bestaande structuur en regelgeving.
Op de CTO’s zijn sport- en onderwijsvoorzieningen fysiek dicht bij elkaar
gebracht, zodat topsporters in staat zijn om zonder tijdverlies het sport- en
onderwijsprogramma te kunnen volgen. Ook zijn er op een CTO woonvoorzieningen beschikbaar voor de topsporters.5
Maar opleidingsfaciliteiten voor topsporters op niveau van het hoger onderwijs en de studiefinanciering voor topsporters, ontbreken nog.
Wil Nederland echt in de top meedoen en wil ze talenten helpen om uit te
groeien tot topsporters, dan is het van belang dat er op dit gebied voldoende
faciliteiten komen. Een zesde thema is daarom Ondersteuning van Topsporters.

4
5

Bron: Maarten van Bottenburg, Op jacht naar goud – Het topsportklimaat in Nederland 1998-2008.
In het buitenland bestaan dergelijke centra al jaren. Zo leven in sommige landen honderden sporters
op een centrum waar ze sport- en onderwijsprogramma’s volgen. In Nederland is dit met name voor
de onderwijsvoorzieningen nog niet geregeld.

Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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2

Stand van zaken sportonderzoek en
-onderwijs: wat is er al, waar zijn knelpunten,
waar liggen kansen?

2.1

Onderzoek

Wat is er al?
Sinds een aantal jaren werken overheid, wetenschapsorganisaties en universiteiten en hogescholen samen om het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van top- en breedtesport te stimuleren en te
programmeren. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de infrastructuur. In dat kader zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de stand
van zaken en de kennisbehoefte in het sportonderzoek (onder andere Van
Bottenburg en Broër 1996, Diopter 2000; RGO 2001; Innovatie in de Sport
2006).
Dat heeft onder andere geleid tot twee grote onderzoeksprogramma’s, gefinancierd door het ministerie van VWS en door ZonMw. Daarmee heeft het
ook geleid tot de oprichting van het W.J.H. Mulier Instituut (MI) voor sport
en sociale wetenschappen en een Landelijk Overleg Sportgeneeskundig Onderzoek (LOSO) tussen vijf universitair medische centra.
Ook is door de overheid een substantiële subsidie beschikbaar gesteld voor
het stimuleren van innovatie in de sport. Dit gebeurt door het intensiveren
van de samenwerking tussen sport, kennisinstellingen en bedrijfsleven, gecoördineerd door de stichting InnoSportNL. NOC*NSF speelt hierbij met
haar Masterplan Sport en Wetenschap een stimulerende makelaarsrol.
Er is de afgelopen jaren inhoudelijk veel tot stand gekomen6 op het gebied
van:
Monitoring:
- standaarden binnen sportdeelnameonderzoek;
- diverse monitoren (W.J.H. Mulier Instituut, KBA, NOC*NSF,
gemeenten);
- evaluatietrajecten die meelopen met nieuw ingezette initiatieven (bijvoorbeeld het NASB, Proeftuinen);
- gezamenlijke Rapportage Sport (SCP);
- trendrapporten bewegen en gezondheid (TNO).

6

Zie ook Breedveld e.a. (2009), Sportonderzoek in Beeld, onderzoek uitgevoerd in opdracht van
NOC*NSF.
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Onderzoek:
- Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van gedrag en maatschappij. Voor een belangrijk deel is dit nu bij elkaar gebracht in het
W.J.H. Mulier Instituut. Dit instituut is een samenwerkingsverband met
vier universiteiten en heeft ook een bureauorganisatie.
- Ook bewegen en gezondheid is een redelijk goed ontwikkeld onderzoeksveld. Er wordt samengewerkt in het LOSO waar vijf Universitair
Medische Centra bij betrokken zijn. Het met een FES-subsidie gefinancierde programma Sport en Innovatie (InnoSportNL), heeft een paar
saillante successen behaald (bobslee, rolstoel, kunstbeen). InnoSportNL
werkt op het gebied van prestatiebevordering samen met onder andere
de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de
Technische Universiteit Delft, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen en de Fontys Sporthogeschool.
- Op alle drie de gebieden komt verdere onderzoeksprogrammering tot
ontwikkeling.
In het totaal zijn er, inclusief de universiteiten en de Universitair Medische
Centra, ruim honderd organisaties actief op het gebied van sportgerelateerd
onderzoek, waaronder twintig not-for-profit onderzoeksinstellingen. Ze zijn
met name actief op welzijn en breedtesport. 35 onderzoeks- en adviesbureau’s zijn vooral gericht op marktonderzoek en fungeren als kennismakelaar. Ook zijn er enkele landelijke kennisinstituten (NISB, RIVM) die vanuit
het ministerie van VWS de opdracht hebben om kennis te verzamelen,
verrijken, valideren en verspreiden.
Problemen
Hier signaleren we de problemen op sectorniveau in het hoger onderwijs
en onderzoek. Voor specifieke problemen thematisch verwijzen we naar
hoofdstuk 4.
Het verdiepend wetenschappelijk onderzoek
- Ondanks alle positieve ontwikkelingen is het sportonderzoek nog erg
versplinterd over de verschillende instellingen, bureaus, instituten, etc.
Dat is ook het geval bij de universiteiten en hogescholen. Nederland
heeft 34 sporthoogleraren, waarvan er 11 expliciet naar sport verwijzen
in de naamstelling van hun leerstoel. Daarnaast zijn er 17 sportlectoren.

“

Hans van Breukelen, oud-international voetbal – voorzitter
Stichting Sport & Technologie
De mooiste innovatie is optimale samenwerking. Met een gezamenlijk
doel voor ogen en bereidheid om het individueel belang daar ondergeschikt aan te maken.

”
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Tegelijk is het aantal fte dat per organisatie en op universiteiten en hogescholen beschikbaar is voor sportonderzoek, gering. Het gaat hierbij vaak
om aanstellingen als bijzonder hoogleraar (WO) of om deeltijdaanstellingen (HBO). Het sportonderzoek beslaat, afhankelijk van de definitie van
sporthoogleraar, 0,5 tot 1,5 procent van het totaal aantal hoogleraren in
Nederland en 4 procent van het aantal lectoren, verdeeld over 21 universitaire sportonderzoekseenheden en 11 hogescholen.
Het onderzoek is sterk persoonsafhankelijk. Als de hoogleraar/lector
vertrekt, verdwijnt ook het onderzoek.
Het onderzoek is te ad hoc, te praktisch of beleidsgericht. Er is meer
aandacht nodig voor fundamentele vragen en voor systematisch praktijkonderzoek.
Er is een discrepantie tussen de kennisvragen van de sportwereld en het
sportonderzoek.
In het licht van de olympische ambities is er binnen sportrelevante
disciplines in het hoger onderwijs weinig aandacht voor belangrijke
onderwerpen als prestatiebevordering en topsport, gebiedsontwikkeling,
logistiek en ITC, hospitality en toerisme in relatie tot sport.
Belangrijke financieringsbronnen voor (fundamenteel) onderzoek
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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vormen de middelen die door KNAW, NWO en ZonMw worden verstrekt (tweede geldstroom). Sportonderzoek heeft slechts zeer beperkt
toegang tot deze middelen. In het verleden van NWO is er eenmaal een
programma geweest rondom sport en multiculturaliteit (2003-2005, met
een omvang van 210.000 euro, op een jaarbegroting van rond de 660 miljoen euro). Bij ZonMw, met een jaarbegroting van 152 miljoen euro, liep
van 2004 tot en met 2010 het programma Sport, Bewegen en Gezondheid. Voor dit programma was in totaal 5,5 miljoen euro beschikbaar.
Sport zou kunnen aanhaken bij andere programma’s binnen NWO en
ZonMw. Maar aanvragen op sportwetenschappelijk gebied werden tot nu
toe nauwelijks gehonoreerd. Via het FES-programma is in 2006 wel een
subsidie verkregen voor Innovatie, 15 miljoen euro verdeeld over zeven
jaar (t.b.v. InnoSportNL). Voor het HBO-praktijkonderzoek is in de genoemde programma’s sowieso weinig ruimte. De belangrijkste financieringsbron voor praktijkonderzoek, is RAAK, maar dit budget is slechts
beperkt en er is geen apart RAAK-programma voor sportonderzoek.
- De twee onderzoeksprogramma’s van het W.J.H. Mulier Instituut en
ZonMw, beide in opdracht van het ministerie van VWS, lopen dit jaar af.
InnoSportNL ontvangt subsidie tot en met 2013.
Het praktijkonderzoek bij de hogescholen en faseverschil met het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten
- De kracht van de onderzoeksfunctie van hogescholen ligt in de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. In de beginfase
van de introductie van praktijkonderzoek op hogescholen – slechts een
aantal jaar geleden – is veel geïnvesteerd in het aangaan van verbindingen
van lectoraten met bedrijfsleven en publieke instellingen. Door het aangaan van duurzame netwerken en het realiseren van goede verbindingen
met het onderwijs zijn structuren ontstaan waarbinnen kenniscirculatie
en -uitwisseling kunnen plaatsvinden. Na de eerste fase, die gekenmerkt
kan worden als een pioniersfase, is het nu zaak dat het praktijkgericht onderzoek zich verder kan wortelen binnen de hogeschool en in de samenleving. Daarom wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het praktijkgericht
onderzoek.
Daarnaast is uitbouw van het praktijkgerichte onderzoek nodig. De huidige kritische massa is namelijk te beperkt. Ruim 400 lectoren op 380.000
studenten is veel te weinig, ook internationaal gezien. De uitdaging ligt
in het versnellen van de groei van lectoraten, kenniskringen en praktijkgericht onderzoek en te zorgen voor een betere worteling van het
praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen in het onderwijs en in de
samenleving.
- Met de beperkte middelen die hogescholen hebben voor praktijkgericht
onderzoek, is het onmogelijk om over de breedte van de hogeschool
24
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lectoraten of onderzoekscentra in te richten. Voldoende focus en massa
kunnen vooralsnog niet over de hele linie worden aangebracht. Een
bundeling van lectoraten in kennis- of expertisecentra rond bepaalde
thematische clusters, is noodzakelijk. Hogescholen zullen daarbij zelf
een keuze moeten maken, daarbij aansluitend bij zowel landelijke onderzoeksprogramma’s als bij regionale zwaartepunten. Daarmee kan een
voorwaarde worden gecreëerd om te komen tot een effectieve programmatische opbouw van het onderzoek. Bovendien – en in het verlengde
van de Leuven-verklaring – is het noodzakelijk dat de overheid een extra
bijdrage levert aan het praktijkgerichte onderzoek van de hogescholen.
Dat kan langs twee lijnen. Allereerst is het van belang de basisinfrastructuur hiervoor te versterken door het verruimen van de middelen voor
lectoraten in de basisbekostiging van de hogescholen. Daarnaast is de
uitbouw van een tweede geldstroom – waaruit op grond van bewezen
kwaliteit en competitie fondsen beschikbaar kunnen worden gesteld –
een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van kwalitatief goed
praktijkgericht onderzoek.
Het praktijkonderzoek bij de hogescholen speelt een belangrijke rol in
de kennisketen tussen fundamenteel onderzoek en de toepassing in de
praktijk. Het faseverschil tussen het reeds ver ontwikkelde wetenschappelijke onderzoek en het pas beginnende praktijkonderzoek, vormt nog
een zwakke schakel in deze keten. Alleen al vanuit het oogpunt van de
financiering is duidelijk te zien dat het fundamenteel en het praktijkonderzoek in andere fases zitten. Het belang van beide vormen van
onderzoek is onmiskenbaar. Maar waar het belang van fundamenteel
onderzoek sinds jaar en dag algemeen wordt ondersteund – hoogleraren
en vakgroepen aan universiteiten hebben ruim toegang tot eerste, tweede
en derde geldstroom –, is de toegang tot deze middelen voor hogescholen niet vanzelfsprekend. Instituten als het NWO hanteren bijvoorbeeld
normen voor het indienen van aanvragen die niet aansluiten op de aard
voor praktijkonderzoek. Kortom, het is een terrein waarvan het belang
pas sinds kort wordt erkend en dat nog volop in ontwikkeling is, zowel
wat betreft de kwaliteit als de omvang.
In de onderzoeksprogrammering hebben lectoren en het praktijkonderzoek zoals dat bij de hogescholen gestalte krijgt, nog nauwelijks
een plaats gekregen.
Met de toegenomen professionalisering van het veld en de langetermijnambitie geformuleerd in het Olympisch Plan 2028, worden ook
de eisen hoger die worden gesteld aan de kennisinfrastructuur
(kennisopbouw, kennisoverdracht, inzet van multimedia, gebruik van
kennis). Het opbouwen van een kennisinfrastructuur is niet alleen een
kwestie van lange adem, maar ook een continu proces.
Met het investeren in een kennisinfrastructuur zoals dat de
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afgelopen jaren is gebeurd, is ook het verwachtingspatroon van de gebruikers gestegen. Het sportbeleid is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. De verwachting is dat dit de komende jaren zal doorgaan.
Met de vermaatschappelijking van de sport worden de eisen die anderen aan sport stellen (en die de sport aan zichzelf stelt) steeds hoger. 		
Dat betekent eveneens dat de bestaande kennisinfrastructuur van de
sport nog verder moet worden verbeterd. De nieuwe mogelijkheden 		
van het internet dragen daaraan bij.
De uitdaging voor de komende jaren is te komen tot:
- meer samenwerking bij inhoudelijke programmering en versterking van
onderzoekslijnen in context van de olympische ambities;
- consolidatie, focus, massa en kwaliteit;
- versterking van de rol van de hogescholen bij praktijkonderzoek, masteronderwijs en kennisvalorisatie;
- verbetering van de financieringsmogelijkheden voor sportonderzoek;
- versterking van de kennisinfrastructuur voor sport en bewegen, zowel
voor kennisontwikkeling als voor kennisvalorisatie;
- versterking van het strategisch denkvermogen van de sector.
Kansen
- Nederland geeft brede maatschappelijke steun aan het Olympisch Plan
2028. Naast NOC*NSF en de daarbij aangesloten sportbonden, heeft
een groot aantal belangrijke maatschappelijke- en bestuurlijke organisaties (IPO, VNG, G4, VNO-NCW, FNV) het Charter Olympisch Plan
2028 ondertekend. Ook de rijksoverheid heeft het Olympisch Plan 2028
enthousiast omarmd.
- Mede ingezet door het Olympisch Plan 2028, is de aandacht voor sport
de laatste jaren gegroeid. In het Olympisch Plan zijn bovendien acht
ambities met uitdagende doelstellingen geformuleerd.
- Een aantal universiteiten wil zich profileren op het gebied van sportonderwijs en -onderzoek en heeft te kennen gegeven dat het wil bijdragen
aan het opzetten en implementeren van het Sectorplan.

“

Erik Lenselink, directeur Sportontwikkeling NOC*NSF
Er is nog veel ruimte om de betekenis van sportonderzoek en sportonderwijs in de sportpraktijk te vergroten. Dit geldt zowel voor topsport als
voor sportparticipatie. Het belangrijkste daarbij is dat de samenwerking
tussen de sport aan de ene kant en het HBO en WO aan de andere kant
wordt geïntensiveerd en dat er ook binnen de onderzoek- en onderwijssector meer samenwerking en afstemming ontstaat. NOC*NSF speelt in
dit proces graag een verbindende en inspirerende rol.

”
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- Een substantieel aantal hogescholen is gestart met lectoraten en praktijkonderzoek op het gebied van sport. Deze hogescholen willen graag aan
een sectorplan meewerken.
- Publieke onderzoeksorganisaties als TNO, RIVM, SCP, CBS en NISB
sluiten graag bij het programma aan.
- Er bestaat al een infrastructuur voor het verspreiden van kennis. Deze
infrastructuur kan verder versterkt en uitgebouwd worden.
- Op drie van de vijf gebieden uit de Kennisagenda, Meedoen in Nederland,
Vitaal Nederland en Talentvol Nederland, ontwikkelt zich meer samenhang en
is ook al een behoorlijk niveau bereikt. Met een goede programmering en
adequate financiering kunnen zij in 2016 het volgens de olympische ambities gewenste niveau van topkwaliteit, bereiken. Van belang daarbij is dat
ZonMw als een onafhankelijk orgaan de programmering en financiering
van onderzoeksvoorstellen coördineert en dat de verschillende universiteiten (waaronder de LOSO-partners) en publieke onderzoeksorganisaties
zorgdragen voor de uitvoering van de onderzoeksagenda en de vertaling
hiervan in de praktijk. In dit verband is het van belang om in gesprek te
treden met NWO en ZonMw voor het opzetten en realiseren van sportgelabelde onderzoeksprogramma’s.
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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- Op de twee nieuwe gebieden Kaart van Nederland en Nederland in Beeld kan
aansluiting worden gezocht bij bestaande goede groepen in het WO en
HBO. Dit geldt ook voor andere terreinen, zoals management en organisatie of toerisme en hospitality.
- Topsport en breedtesport dragen bij aan een vitale samenleving, waarin
sport mensen stimuleert om mee te doen, een gezonde leefstijl bevordert en goede prestaties stimuleert. Onderzoek naar de manieren waarop
sport dit doet, levert een substantiële bijdrage aan de oplossing van grote
maatschappelijke vraagstukken waarvoor wij staan.
- Vanuit de life sciences is veel aandacht voor een thema sport, gezond
ouder worden, voeding en leefstijl. Ook het thema sport, voeding en
obesitas, dient zich aan.
- De hogescholen zijn belangrijk bij het leggen van de verbinding tussen
meer fundamenteel onderzoek en de vragen vanuit de praktijk. Al dan
niet gezamenlijk dragen ze, samen met het bedrijfsleven, bij aan een
optimale valorisatie van nieuwe kennis via incubators en spin-offs. Een
aantal succesvolle ‘RAAK’-projecten laat zien dat het stimuleren van
praktijkonderzoek op de hogescholen door middel van lectoren, kenniskringen en op sport gerichte bachelor- en masteropleidingen, kansen
biedt voor de verdere ontwikkeling van dit gebied op de hogescholen.
Tussen een aantal hogescholen en universiteiten bestaat al een goede samenwerking op het gebied van sportonderzoek en de toepassing daarvan
in de praktijk. Zij zijn voorbeelden van good practice. Daarnaast kennen de
hogescholen, naast de sportgerelateerde opleidingen, een groot aantal
studies die eveneens een relevante bijdrage kunnen leveren. De opleiding
fysiotherapie kan bijvoorbeeld bijdragen aan het vertalen van kennis
naar de revalidatiepraktijk. Opleidingen voeding en diëtetiek kunnen met
behulp van onderzoek bijdragen aan het stimuleren van een gezonde
leefstijl. Technische opleidingen kunnen praktische innovaties realiseren
bij bijvoorbeeld schaatsen, roeien, zeilen, gehandicaptensport of, in een
heel andere hoek, bij duurzame sportfaciliteiten.
- Sport is een goed vehikel voor de marketing van wetenschappelijk en
praktijkonderzoek bij een groot publiek en kan door de overheid en het
hoger onderwijs daarvoor worden ingezet.

“

Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Het olympisch vuur brandt in Nederland nu op veel plaatsen in vele vaak
erg kleine en jonge vlammetjes. Dat is mooi, maar er is meer nodig.
Om in 2028 de grote olympische vlam in Nederland te kunnen ontsteken, is ook al in de jaren tot 2016 meer samenhang, samenwerking
en samenvoeging nodig. Voor onderwijs en onderzoek moeten we dan
denken aan een olympische universiteit, eerst virtueel, maar uiteindelijk
ook materieel.

”
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2.2

Onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs
Volgens een inventarisatie van NOC*NSF bieden Nederlandse universiteiten de volgende sportopleidingen aan:
- Rijksuniversiteit Groningen:
- bewegingswetenschappen  bachelor & master;
- bachelor – sports economics (algemeen vormende vakken);
- binnen psychologie:
- Sport and Exercise Psychology (bachelorcursus, 5 studiepunten).
- Vrije Universiteit Amsterdam:
- bewegingswetenschappen  bachelor:
		 - master: Human Movement Sciences;
		 - research master: Fundamental and Clinical Human Movement
		 Sciences.
- binnen bewegingswetenschappen de vakken:
		 - inleiding sport (eerstejaars bachelorcursus, 3 ECTS);
		 - sportpsychologie (derdejaars bachelorcursus, 6 ECTS);
		 - talent en talentontwikkeling (derdejaars bachelorcursus);
		 - Applied Sport Psychology (mastercursus, 3 ECTS);
		 - Psychological Factors in Sport (mastercursus);
		 - Talent Identification and Development.
- contractvakken masteropleiding rechtsgeleerdheid.
- Universiteit van Amsterdam:
- sportpsychologie en prestatiepsychologie (binnen master psychologie!);
- cursussen sportpsychologie (zowel bachelor- als masterniveau) binnen
afdeling psychologie:
		 - sport en recht.
- Universiteit Utrecht (USBO):
- master – Sportbeleid en sportmanagement.
- Universiteit van Tilburg:
- master Leisure Studies: sport is hierbij één van de 3 hoofdonderwerpen.
- Radboud Universiteit Nijmegen:
- sociale wetenschappen, sportpsychologie:
		 - Actie en Sport (derdejaars bachelorcursus, 4 studiepunten);
- sportpsychologie (derdejaars bachelorcursus; 4 studiepunten).
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- Universiteit Maastricht:
- Faculty of Health, Medicine and Life Sciences:
		 - master: Sports and Physical Activity Interventions.
- Wagner Group – Sport Management Institute:
- Master of Sport Management (MBA).
- NHTV internationaal hoger onderwijs te Breda:
- Academische Bachelor International Leisure Sciences; sport is hierbij
één van de 3 hoofdonderwerpen.
De afgestudeerden van de studierichting bewegingswetenschappen vinden in
het algemeen snel een baan: circa dertig procent wordt onderzoeker bij een
universiteit, een onderzoeksinstituut of een bedrijf (R&D), circa dertig procent krijgt een functie in de maatschappij (inclusief stedelijke en regionale
overheid), bijvoorbeeld als bewegings- en sportdeskundig adviseur en circa
twintig procent wordt docent, veelal in het HBO en MBO. Vijftien procent
van de afgestudeerden vindt werk in een geheel ander domein. De werkloosheid onder de afgestudeerden is circa vijf procent. Deze cijfers hebben
betrekking op alle afgestudeerden van de opleiding bewegingswetenschappen aan de VU en de RUG en niet alleen op de sport. Grofweg vindt veertig
procent van alle afgestudeerden een baan in het domein van de sport (ruim
gedefinieerd), waarvan slechts een klein percentage in de prestatiesport. Op
dit moment is een duidelijke tendens zichtbaar van toenemende vacatures
voor sportwetenschappers met expertise op het gebied van prestatieverbetering, bij bijvoorbeeld bonden, verenigingen in het betaald voetbal en bij
gemeentelijke instellingen.
Mede doordat er nog geen monitoring plaatsvindt van de landelijke instroom en uitstroom, is voor de andere opleidingen niet aan te geven
hoeveel studenten eraan deelnemen, wat het rendement is en wat de arbeidsmarktpositie is van studenten met onderdelen sport in hun pakket. Aangenomen wordt dat de universitaire opleidingen vooral voorbereiden op de
hogere beleids- en onderzoeksfuncties. Maar of dat in de praktijk ook het
geval is en of er ook voldoende vraag en aanbod is, blijft gissen.
Knelpunten
Algemeen
Tot nu toe worden de gegevens over de sportopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs niet gemonitord. Zowel de ROA-arbeidsmarktmonitor, als
de VSNU leveren alleen macrocijfers op onderwijsgebieden van het WO.
Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Er zijn op dit moment géén betrouw30
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bare cijfers beschikbaar. Dat maakt het signaleren van knelpunten in andere
opleidingsgebieden dan bewegingswetenschappen en het zoeken naar oplossingen hiervoor, zowel in het wetenschappelijke onderwijs als op de arbeidsmarkt, lastig.
In het kader van de olympische ambities is het van groot belang te weten
hoe groot de arbeidsmarkt is voor WO-afgestudeerden met een sportopleiding. Verder is het belangrijk om te weten of de olympische ambities tot
groei van die markt zullen leiden en op welke terreinen dat gebeurt. Ook
moet bekend zijn of er de komende jaren voldoende adequaat opgeleide
studenten in- en uitstromen, om de nodige arbeidsplaatsen in de verschillende sectoren te bemensen. Er is dan ook dringend behoefte aan een goede
tweejaarlijkse arbeidsmarktmonitor voor het universitaire sportonderwijs.
Bewegingswetenschappen
- Er is nog geen (tweejarige) research masters (of tweejarig researchmastertraject) voor prestatiebevordering in de sport, zoals ‘sports performance enhancement’ en ‘sports engineering’.
- Er is behoefte aan een opleiding voor trainers en coaches op WO/HBOniveau.
- Er moet meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit en kwantiteit van het
bewegingsonderwijs en in het onderzoek naar het bewegingsonderwijs in
relatie tot talentidentificatie en -ontwikkeling.
- De betrokken universiteiten werken nog onvoldoende samen om gezamenlijk het aanbod van masteropleidingen te optimaliseren en daarbij
zoveel mogelijk van elkaars expertise gebruik te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het uitwisselen van gastdocenten of complete cursussen die
door de betrokken universiteiten worden ingebracht.
Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)
Het aanbod van sportopleidingen (bachelorniveau) op de hogescholen
concentreert zich bij zes hogescholen met zogenoemde ALO-instituten.
De belangrijkste bacheloropleiding die ze aanbieden is de lerarenopleiding.
Daarnaast bieden enkele hogescholen sinds enige tijd ook andere sportopleidingen aan dan de lerarenopleiding. Bijvoorbeeld de opleiding tot trainercoach (HvA/HG) en opleidingen op het gebied van sportmanagement.
Het aantal afgestudeerden van de lerarenopleidingen is vanaf 2003 licht
gegroeid (van 643 in 2003 naar 699 in 2007). Het aantal afgestudeerden van
de nieuwe opleidingen is toegenomen van 88 in 2003 naar 348 in 2007. In
totaal behaalden in 2007 1025 studenten hun bachelordiploma. Dit aantal
zal, mede dank zij de belangstelling voor de nieuwe opleidingen, de komende jaren vermoedelijk nog stijgen.
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- De arbeidsmarktpositie van de HBO-afgestudeerden is goed. Van de
afgestudeerden die inmiddels de arbeidsmarkt hebben betreden en geen
vervolgop¬leiding meer volgen, is 81 procent nooit werkloos geweest.
Van de groep afgestudeerden die wel eens werkloos is geweest, was de
grootste groep één keer werkloos.
- Van de banen van afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt hebben
begeven (peildatum september-oktober 2008) is 75 procent volledig
sportgerelateerd en 9 procent gedeeltelijk sportgerelateerd.7
- Gemiddeld werkt de groep werkenden 33,6 uur per persoon in sportgerelateerde banen (27,0 uur per sportgerelateerde baan). 68 procent van de
banen betreft een vast contract, 28 procent een tijdelijk contract,
4 procent is vrijwilligerswerk.
- Bij 82 procent van de sportgerelateerde functies geldt een sportgerelateerde opleiding als functie-eis. Een HBO-sportopleiding is voor
76 procent van alle sportgerelateerde functies van de HBO-afgestudeerden de opleidingseis.
- De sportgerelateerde functies van de respondenten bevinden zich vooral
in het onderwijs (62 procent), binnen sportverenigingen (7 procent) en
overheid en semi-overheid (7 procent).
De HBO-afgestudeerden zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden
over hun opleidingen en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt.
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- 98 procent van de respondenten kon tijdens de opleiding meteen over
een stageplaats beschikken. Over het algemeen is driekwart van de
respondenten tevreden tot zeer tevreden over de stage. De tevredenheid
over de aansluiting van de stage op de arbeidsmarkt, scoort daarbij het
hoogst (circa 80 procent tevreden tot zeer tevreden). Het minst tevreden
zijn respondenten over begeleiding van de stage vanuit de opleiding en
vanuit het stagebedrijf (circa 55 procent tevreden tot zeer tevreden).
- Over het algemeen zegt 60 procent van de respondenten tevreden tot
zeer tevreden te zijn over de gevolgde HBO-sportopleiding. Het meest
tevreden zijn respondenten over de ‘sfeer op school’. Ook de ‘manier
van lesgeven’ scoort relatief hoog. Het minst tevreden zijn respondenten
over ‘loopbaanbegeleiding’ en ‘organisatie van de opleiding’. Over dit
laatste aspect is ongeveer 25 procent (zeer) ontevreden.
- 44 procent van de respondenten zegt niets te willen veranderen om te
komen tot een betere aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.
Een substantieel deel van de HBO-afgestudeerden studeert na zijn/haar
opleiding wel verder, al dan niet in voltijd (meer dan 40 procent). Ze kiezen daarbij opnieuw voor een sportgerelateerde vervolgopleiding. Rond
30 procent kiest daarbij voor een masteropleiding. 66 procent volgt wederom een bacheloropleiding en in de helft van de gevallen (49 procent) weer
een voltijdstudie.8
Knelpunten
Algemeen
Net als in het HBO als geheel, is er behoefte aan een stevigere theoretische
kennisbasis in de opleidingen. Studenten moeten worden opgeleid naar een
hoger niveau van professioneel vakmanschap en onderzoekend vermogen
en zouden ook de nodige bagage op het gebied van beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie mee moeten krijgen. Hun ondernemingszin en hun
innovatieve houding kunnen nog verder worden gestimuleerd. Afgestudeerden moeten, via op de HBO-opleidingen toegesneden professionele masters, steeds beter worden voorbereid op een wereld waarin ontwikkelen en
toepassen naar elkaar toegroeien. De verbinding met het praktijkonderzoek
is daarbij cruciaal.

7

8

Sportgerelateerd wil hier zeggen dat er een duidelijke link is met sport en bewegen. De HBO-sportopleidingen zijn zeer divers, maar hebben gemeenschappelijk dat de opleiding zich richt op sport- en
bewegingsdeskundigheid. Zo zijn studies als fysiotherapie, bewegingswetenschappen en sportmanagement wel getypeerd als sportgerelateerd en studies als gezondheidswetenschappen, docent
biologie en bestuurskunde niet.
Bron: deze cijfers zijn ontleend aan de arbeidsmarktmonitor 2008 die in opdracht van Calibris, WOS
en NOC*NSF is uitgevoerd – zie www.nocnsf.nl/onderzoek. De cijfers van de HBO-raad wijken
daar iets vanaf, maar tasten de conclusies niet aan. Deze cijfers en ook de cijfers over 2009, staan in
bijlage 2 van dit plan.
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Specifiek
- De beschikbare kennis op het gebied van leefstijlen is nog te weinig
‘neergeslagen’ in bestaande bachelor- en masteropleidingen dan wel
nieuwe of door te ontwikkelen opleidingen tot beweeg- en leefstijladviseur/coach.
- Er zijn te weinig doorlopende leerlijnen vanaf het MBO naar het hoger
onderwijs. Voor een good practice op dit gebied zie bijlage 3: ‘Doorlopende
leerlijnen MBO naar HO – casus Zuiderpark’.
- In de onderwijsprogramma’s van de hogescholen wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan de vaardigheid om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de (top)sportpraktijk. Afgestudeerden van professional masters zijn nu nog onvoldoende toegerust
voor deze taak (zie ook paragraaf 2.2).
Kansen WO en HBO
Zie hiervoor de thema’s zoals benoemd in hoofdstuk 4. Voor het overige
zijn bij het ontbreken van betrouwbare cijfers de kansen moeilijk te beoordelen.

2.3

De verbinding tussen kennis, praktijk en beleid

De verbinding tussen kennis en praktijk
In 1996 constateerden Van Bottenburg en Broër dat er sprake was van “een
weinig gestructureerde en sterk gefragmenteerde beleidsinformatiestroom,
waarbij vraag en aanbod onvoldoende op elkaar zijn afgestemd”. Vier jaar
later stelden dezelfde onderzoekers vast dat er sprake was van een kloof
tussen ‘denkers’ en ‘doeners’, en dat de ontwikkeling van het onderzoek was
achtergebleven bij de ontwikkeling die het veld had doorgemaakt (in termen
van professionalisering).9 Nog steeds is er sprake van een grote afstand tussen wetenschapper en professional.
Er is een aantal oorzaken voor deze kloof. De communicatie tussen de
sportwetenschapper en de sportprofessional wordt bemoeilijkt door het feit
dat ze nog te weinig in staat zijn elkaars taal te spreken. De wetenschapper
kent de praktijk onvoldoende, kent de (plaatselijke) context niet, biedt kennis
onvoldoende toegankelijk aan, vindt dat ook niet zijn of haar taak, is geen
bruggenbouwer.
Wetenschappelijk onderzoek moet voldoen aan andere criteria dan het
praktische onderzoek waar de professionals vooral behoefte aan hebben.
Toepasbaarheid in de praktijk is geen publicatie-eis voor internationale
wetenschappelijke tijdschriften. Tenslotte vergroot ook de versnippering
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van het onderzoek over veel instellingen de kloof tussen onderzoekers en
professionals.
De professional van haar of zijn kant heeft moeite met het ontsluiten van
wetenschappelijke kennis, met het gebruik van databases en met het doen
van onderzoek. De professional heeft daar geen tijd en faciliteiten voor en
is daar ook niet voor opgeleid. De huidige professional werkt vanuit ervaringskennis, vindt meer evidence niet nodig en denkt dat de resultaten van zijn
of haar werk toch niet te meten zijn. De professional ervaart het monitoren
van resultaten en het streven naar transparantie ook al gauw als bedreigend.
Van belang is dan ook dat er gestreefd wordt naar een verbetering van de
wetenschappelijke ondersteuning van de sportpraktijk. Daarvoor is nodig:
Onderzoek:
- versterking van vraaggestuurd, praktijkgebonden onderzoek en metingen;
- ontsluiting van bestaande kennis en expertise voor de (top)sportpraktijk:
- kennis vertalen naar en op maat maken voor (plaatselijke) sportpraktijk;
- kennis op de juiste plek, op de beste wijze laten landen (multimediaal).
- bundeling van kennis en onderzoek rond thema’s en programma’s.
- intensivering van de samenwerking tussen het toegepast en verdiepend
onderzoek.
Onderwijs:
- op een hoger kennisniveau brengen van de sportopleidingen;
- op een hoger plan brengen van de opleiding voor trainers en coaches.
Algemeen
Er moet gewerkt worden aan motivatie en awareness aan beide zijden van de
kloof (wetenschappers én professionals in de sportpraktijk). Het gaat met
name om network innovation, om draagvlak te creëren door nieuwe manieren
van samenwerken, elkaar te kennen en ontmoeten en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het sportonderzoek in Nederland in praktijk
en theorie. Daarbij dient zo goed mogelijk aangesloten te worden bij intermediaire organisaties die nu al kennis en praktijk verbinden.
Kennis en beleid
De sportbeleidspraktijk vraagt om steeds meer inzicht in belangrijke kennisgegevens in de keten sporter, verenigingen, bonden, arbeidsmarkt e.d.,

9

Zie ook Breedveld e.a. (2010), Kennisagenda 2011-2016, onderzoek uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van VWS.
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om ook haar eigen beleid goed te kunnen uitzetten en monitoren. Omdat er
geen formele registers bestaan waaruit het aantal of het aandeel sporters kan
worden afgeleid en/of waar hun behoeften liggen, zal de sportwereld moeten leven met een zekere mate van onzekerheid over de omvang en samenstelling van de markt die ze bedient. Zo is het gebruik van sportkleding niet
meer alleen beperkt tot een specifieke (sport)context en is de locatie van de
sportbeoefening dermate divers dat niet gesteld kan worden dat alleen sportbeoefening in een officiële sportaccommodatie als sport wordt bestempeld.
In de praktijk is de vraag hoeveel mensen aan sport doen, wat hun behoeften zijn of hoe sport kan bijdragen aan hun levensstijl en gezondheid, dus
gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Er zijn vele grote en kleine onderzoeken geweest om zicht te krijgen op delen van deze sportmarkt. Zij
dragen alle bij aan de kennisvorming rond deze materie. Maar de veelheid
aan databestanden, analyses en variabelen, maakt het voor de beleidspraktijk lastig om deze gegevens te interpreteren en om te zetten in beleid. Om
bruikbaarheid en eenduidigheid van gegevens te optimaliseren, is het belangrijk dat daar waar mogelijk vragenlijsten worden geharmoniseerd. Hetzelfde
geldt voor het veldwerk en de analyses.
Voor een goede informatieve vergelijking tussen verschillende monitoronderzoeken (benchmarking) is het noodzakelijk dat partijen hun onderzoek
gezamenlijk coördineren, het uitbesteden aan één overkoepelende uitvoerende organisatie of het lokale onderzoek laten aansluiten bij één groter
nationaal onderzoek.
Communicatie en informatie-uitwisseling tussen onderzoekers onderling en
tussen onderzoekers en beleidsmakers, zijn van groot belang. Maatregelen
die hieraan bijdragen zijn een coördinerend overleg, het uitzetten van proefonderzoeken, het verzamelen van zoveel mogelijk uitkomsten in een centrale
kennisbank, het zo breed mogelijk verspreiden van onderzoeksuitkomsten
(door middel van factsheets, nieuwsbrieven, expertmeetings en dergelijke),
het vertalen van onderzoeksresultaten in concrete bewezen effectieve interventies en de inrichting van een centrale ‘monitor’vraagbaak.

“

Gerben Eggink, (voormalig) kwartiermaker OP2028 en opsteller
OP2028
Heel Nederland naar olympisch niveau, dat geldt natuurlijk ook voor
het hoger onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek! Een Sectorplan
Sportonderzoek en Sportonderwijs dat aansluit bij de ambities van het
Olympisch Plan 2028 en door de sector daadwerkelijk wordt gedragen,
zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis die nodig is om
Nederland naar olympisch niveau te brengen.

”
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Een specifieke vraag die vanuit het Olympisch Plan 2028/Olympisch Vuur
naar voren komt, is daarbij nog de behoefte aan kennis en kunde die nodig
is voor zowel het goed uitzetten van bidprocedures als het werkelijk
organiseren van de Olympische Spelen zelf. Het verzamelen en verspreiden
van up-to-date gegevens over Olympische Spelen en lessons-learned bij
andere Olympische Spelen, zijn belangrijke tools voor de komende jaren.
Monitoren – op het terrein van economie (toerisme, werkgelegenheid,
vastgoedmarkt, business opportunities – denk daarbij ook aan een Sport Satelliet
Rekening), sociaal (vrijwilligerswerk, educatie, nationale benefits e.d.), sportparticipatie en duurzaamheid – zijn belangrijke bronnen voor de gevraagde
‘legacy momentum’.
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3

Missie, visie en doelen programma

3.1

Aard van het plan: strategisch programma 2011-2016 met zes
thema’s

Een strategisch programma is een tijdelijk geheel van samenhangende
inspanningen om unieke en belangrijke doelen te realiseren en de noodzakelijke middelen te verwerven om dat voor elkaar te krijgen.
Een strategisch plan is opgebouwd uit:
- een missie;
- een visie;
- globale thema’s;
- globale en (vaak vérstrekkende) concrete doelstellingen per thema;
- globaal gedefinieerde resultaten;
- samenhangende (deel)projecten en activiteiten om de doelen te bereiken;
- een concreet onderbouwde begroting.
Een strategisch plan kan gezien worden als een combinatie van een vlekkenplan of een houtkoolschets van de gedroomde situatie aan de horizon
van de planperiode, een analyse van de huidige situatie, een aantal concrete
plannen en acties om tot invulling daarvan te komen. Een strategisch plan
is een dynamisch geheel waar tijdens de planperiode weer elementen aan
toegevoegd kunnen worden of uit kunnen verdwijnen. Periodieke evaluaties
zijn daarvoor van cruciaal belang. Een strategisch plan biedt binnen de omtrekken van het vlekkenplan en binnen de globale doelstellingen per thema,
ruimte aan heterogene doelstellingen. Het leidt daardoor vaak tot verrassende combinaties binnen en tussen thema’s.

3.2

Missie: onderwijs en onderzoek naar olympisch niveau

Het strategisch programma genereert, verspreidt en valoriseert hoogwaardige kennis en innovatie, die Nederlanders stimuleert om gezond te leven
door te sporten. Het helpt alle Nederlanders, jong of oud, vrouw of man,
met of zonder handicap, oude of nieuwe Nederlander, om gemakkelijk en
met plezier mee te doen aan sportactiviteiten en zich aan te sluiten bij sportverenigingen. Verder ondersteunt en bevordert het strategisch programma
talentontwikkeling en topprestaties. Al deze doelen zullen gerealiseerd
worden door samenwerking tussen en concentratie van sportonderzoek en
sportonderwijs bij de deelnemende universiteiten, hogescholen, kennisinstituten en sportorganisaties.
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Onderwijs en onderzoek sluiten aan op vraagstukken uit de praktijk en op
strategische, toepassingsgerichte en verdiepende vragen. De uit het programma voortgekomen kennis en innovaties worden breed toegankelijk
gemaakt en duurzaam en verantwoord benut.
Het strategisch programma levert een belangrijke bijdrage aan welzijn en
volksgezondheid, aan sociale innovatie, waarden en normen, de topsport, de
kennissamenleving en de internationale beeldvorming van Nederland.

3.3

Visie: wat is er in 2016 dankzij het plan?

In 2016 is het sportonderzoek zowel kwalitatief als kwantitatief op het
niveau dat nodig is om de ambities van het Olympisch Plan 2028 te realiseren. Het onderzoek en onderwijs is geconcentreerd en geconsolideerd in een
aantal instellingen en/of kennisclusters die een aantoonbare expertise en
reputatie hebben op dit gebied. Er is daarvoor een goede kennisinfrastructuur gerealiseerd en er zijn afspraken gemaakt over de belangrijkste set van
basisgegevens (monitoren, databanken) die nodig zijn om sportbeleid/olympisch beleid te kunnen maken en volgen. Er wordt intensief samengewerkt
bij onderzoek en onderwijs tussen de deelnemers aan het programma.
Op voor het Olympisch Plan relevante gebieden leiden universiteiten en
hogescholen een substantieel aantal studenten op tot een hoog niveau van
wetenschaps- en beroepsuitoefening. Ze rusten ze bovendien uit met kennis
en competenties op het gebied van valorisatie, innovatie en ondernemerschap. Er zijn adequate onderwijsvoorzieningen voor topsporters, zodat ze
naast hun sportprogramma met succes een studie kunnen volgen. Er wordt
nauw samengewerkt met CTO’s en NTC’s, met het bedrijfsleven en met
landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. Er is een vervolgprogramma 2016-2020.

“

Doekle Terpstra, voormalig voorzitter HBO-raad
Sport en Hogescholen horen onlosmakelijk bij elkaar. Beide hebben
elkaar veel te bieden. Zowel op het gebied van onderwijs, als stages als
onderzoek als afstudeerscripties kunnen studenten de wereld van de
sport een ongekend potentieel aan mogelijkheden aanreiken. Een optimale benutting van de mogelijkheden kan via de gerichte aanpak van het
sectorplan gerealiseerd worden. Dus go for it !

”
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3.4

Afbakening thema’s

Belangrijke uitgangspunten voor de uitwerking van de thema’s zijn:
- Voortbouwen op dat wat zich de afgelopen dertig jaar al in het sportonderzoek heeft ontwikkeld. Dat wat sterk in ontwikkeling is versterken en
gericht en weloverwogen uitbreiden met nieuwe initiatieven. Gekeken
moet worden waar een meer structurele samenwerking kan worden aangegaan of welke voorwaarden nog ontbreken om zo’n stap te zetten.
- Heldere focus in het onderzoek. Er zijn momenteel (te) veel initiatieven
en er wordt te versnipperd gewerkt om werkelijk effect te kunnen
realiseren.
- Daar waar het sportonderwijs en -onderzoek nog niet aansluit bij de
olympische ambities, verkennen hoe die aansluiting tot stand gebracht
kan worden.
Bij de uitwerking specifieke aandacht besteden aan de behoefte van de
sportpraktijk en van de wetenschappers aan:
- basisgegevens (monitoring, benchmarking en instrumenten daartoe);
- onderbouwing van beleid, zoals de effecten van sport op sociaal en economisch gebied en op gezondheid, motieven om te sporten, informatie
over talentontwikkeling en prestaties;
- bruikbare toepassingen, evidence based-activiteiten (best practices, interventies voor speciale doelgroepen, de randvoorwaarden om aan sport en
bewegen te doen).
Om de kennis over sport op een hoger niveau te krijgen, is er, zoals de
Kennisagenda Sport 2011-2016 aangeeft, verder behoefte aan:
- een goede onderzoeksinfrastructuur;
- voldoende financiële middelen;
- een kennisketen met sterke schakels.
Thema: Talentvol Nederland Presteren
Talentvol Nederland Presteren refereert aan onderzoeksprogramma’s om
sporters, jong en oud, top- en breedtesporters, beter te laten presteren.
Nieuwe actoren in deze lijn zijn bijvoorbeeld de LOOT-scholen, CTO’s en
NTO’s. Wetenschappelijke invalshoeken zijn de bewegingswetenschappelijke
en geneeskundige studies, sportpsychologie, technische universiteiten en
voedingsleer. De maatschappelijke betekenis van presteren en het draagvlak
daarvoor binnen de Nederlandse samenleving, wordt bestudeerd binnen
Meedoen in Nederland.
Thema: Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid
Vitaal Nederland gaat over het onderzoek dat zich richt op het stimuleren van
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bewegen en gezonde leefstijlen en de preventie en behandeling van blessures. Het stimuleren van bewegen mag in een nieuw programma wat meer
nadruk krijgen. Ouderen, lage sociaaleconomische status, middelbare scholieren en chronisch zieken staan hierbij centraal. Veel aandacht gaat uit naar
effectieve interventies. Het thema van belasting en blessures komt ook terug
bij Talentvol Nederland waar het de topsport betreft. Maatschappelijke betekenis is in deze onderzoekslijn niet onbelangrijk en verwijst naar de studie van
effecten van sport op fysieke en psychische gezondheid. Dit laatste terrein
is nog relatief onontgonnen en verdient een impuls. Nieuwe actoren en
concepten verwijzen hier naar posities van organisaties die in dit veld actief
zijn, zoals GGD’s en welzijnsorganisaties, maar ook naar de doorontwikkeling van de ‘beweegkuur’. Disciplinair verwijst deze lijn naar het (sociaal-)
geneeskundige en het gezondheidswetenschappelijke onderzoek.
Thema: Meedoen in Nederland Sportparticipatie
Meedoen appelleert aan het maatschappelijke, sociale en culturele aspect van
sport. Daartoe behoren ook de sociale en culturele betekenis van sport in
het algemeen en sportevenementen in het bijzonder, alsmede het maatschappelijke topsportklimaat. Het gaat hierbij om participatie in uiteenlopende rollen (vrijwilliger, toeschouwer, bestuurder e.d.). Nieuwe actoren op
dit gebied zijn de interactie tussen school, vereniging, gemeentelijke instellingen en commerciële sportaanbieders, de opkomst van social media en de
positie van het bewegingsonderwijs. Ook de ‘governance’ van de sport en
het versterken van de sportbeleidsinfrastructuur, horen bij Meedoen. Sportgeschiedenis, -sociologie, -bestuurskunde en pedagogiek, zijn de dominante
wetenschappelijke disciplines.
Thema: Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid
Kaart van Nederland appelleert aan kennis over ruimtelijke ordening, urban
planning, sociale geografie, planologie en gebruik en normering van accommodaties. Het Olympisch Plan 2028 heeft betekenis voor onder meer de
infrastructuur, woningbouw, bodemsanering en het landschapsontwerp.
Voor sport is dit een redelijke nieuwe onderzoekslijn. Wel kunnen met name
de onderzoekslijnen Vitaal Nederland en Meedoen in Nederland hier een sterke
inbreng in hebben (vanuit de relatie met deelname aan sport en bewegen).

“

Sibrand Poppema, voorzitter college van bestuur RUG – bestuurslid VSNU
Het sectorplan sportonderwijs en -onderzoek is de perfecte ontmoetingsplaats voor sport, talent en een gezond en actief ouder wordend
Nederland.

”
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Thema: Nederland in Beeld Economie, Evenementen en
Hospitality
Nederland in Beeld refereert aan de studie naar de economische betekenis van
sport, met Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse en sportevenementen als
kernwoorden. Het gaat daarbij om het binnenhalen van (sport)evenementen
en een strategische evenementenkalender. Voor het thema sportevenementen zijn er, voor de sociale en culturele aspecten, raakvlakken met Meedoen.
Deze lijn kan groter worden opgezet en ook kunnen andere economische
aspecten van sport hierin worden ondergebracht. Bij Nederland in Beeld gaat
het ook om Holland branding. Belangrijke aandachtsvelden hierbij zijn toerisme en hospitality.
Thema: Ondersteuning studie Topsporters
Als Nederland zich verder wil ontwikkelen als topsportland, dan moeten
de onderwijsvoorzieningen verder worden uitgebreid. Om het voor topsporters en talenten mogelijk te maken toch een opleiding te volgen tijdens
hun sportcarrière, en bij voorkeur de door hen gewenste opleiding, zal er
flexibiliteit geboden moeten worden in enerzijds het studieaanbod en de
regelgeving en anderzijds de financiering van de studie.
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4

Wat is er in 2016 en wat is er nodig van hier
naar daar? Inhoudelijke uitwerking van vijf
thema’s10

4.1

Talentvol Nederland Presteren

4.1.1

Inleiding

Nederland wordt uitgedaagd te streven naar een cultuur van presteren en
excelleren, niet alleen in de sport, maar ook in onderwijs, cultuur, wetenschap, innovatie en ondernemerschap. In het Olympisch Plan 2028 is de
ambitie van Nederland met betrekking tot de prestatiesport, vertolkt in de
doelstelling om structureel tot de beste tien topsportlanden ter wereld te
behoren. Om deze ambitie te realiseren is het noodzakelijk dat de processen
in en rond de prestatiesport maximaal worden ondersteund door beproefde,
wetenschappelijke kennis en inzichten en door innovaties in zowel processen als materialen. De huidige situatie in het Nederlandse onderwijs en het
onderzoek dat gericht is op het verbeteren van de prestaties van olympische
en paralympische sporters, inclusief het mobiliseren van talent via de Centra
voor Topsport en Onderwijs (CTO), heeft echter diverse kenmerken die
slecht verenigbaar zijn met de topsportambities van Nederland. Kort getypeerd zijn deze kenmerken de volgende:
- Slechts een beperkt aantal onderzoekers houdt zich specifiek bezig met
talentontwikkeling en prestatieverbetering in de sport.
- De middelen voor het onderzoek zijn schaars en versnipperd; geoormerkte subsidiekanalen ontbreken.
- Het onderzoek kent onvoldoende thematische programmering en er is
geen systematiek in de acquisitie, opslag en analyse van data.
- Het onderzoek sluit nog onvoldoende aan bij de vragen die leven in de
(top)sportpraktijk.
- Het opleidingsaanbod voor sportwetenschappers, trainers en coaches op
het gebied van de prestatiesport, heeft nog onvoldoende samenhang en
diepgang.
- De samenwerking tussen universiteiten onderling en hogescholen is niet
optimaal, waardoor de ondersteuning van de (top)sportpraktijk gefragmenteerd is en het onvoldoende duidelijk is welke expertise waar gehaald
moet worden.
10

Voor opzet van de werkconferenties en de deelnemers aan de werkgroepen tijdens de werkconferenties ten behoeve van het Sectorplan op 29 juni én 7 september 2010 – te Papendal, Arnhem, zie
bijlage 4, 5 en 6.
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Om de betekenis van dit onderwijs en onderzoek voor de (top)sportpraktijk te vergroten, is niet alleen een intensivering en schaalvergroting op dit
terrein noodzakelijk, maar ook een herinrichting van deze processen. Dat
betekent een verandering in de werkwijze en de organisatie van onderwijs
en onderzoek in relatie tot de (top)sportpraktijk. Belangrijk aandachtspunt
daarbij is dat, net zoals in andere onderdelen van het Sectorplan, de kennisontsluiting en kennisuitwisseling tussen wetenschap en sportpraktijk moet
verbeteren, zoals op vele plaatsen elders in de wereld is gebeurd.
Een van de factoren die het onderzoek naar prestatieverbetering mondiaal
parten speelt, is dat verschillende definities van de sportwetenschappen
worden gehanteerd. In de Angelsaksische literatuur wordt in dit verband
wel onderscheid gemaakt tussen sport science en excercise science. Sport science
is de discipline die zich bezighoudt met de bevordering van sportprestaties. Exercise science bestudeert biologische reacties op en adaptaties aan
oefening, lichaamsbeweging en training. Waar exercise science zich vooral richt
op gezondheid en gezondheidsbevordering van grote groepen mensen
door middel van lichaamsbeweging, richt sport science zich op processen
en interventies die leiden tot het verbeteren van sportprestaties van een
per definitie beperkt aantal talentvolle individuen. Wil dergelijk onderzoek
relevant zijn voor de (top)sportpraktijk, dan is het noodzakelijk dat het ook
is toegesneden op deze individuen en hun unieke kenmerken. Wetenschappelijk gezien houdt dit in dat de resultaten van onderzoek gebaseerd op de
statistische vergelijking van groepsgemiddelden, slechts beperkt bruikbaar
zijn en dat meer op het individu gerichte vormen van dataverzameling en
-analyse van de prestaties van individuele atleten noodzakelijk zijn. Politiek
gezien houdt het in dat de keuze voor het versterken van wetenschappelijk
onderzoek gericht op de verbetering van sportprestaties – sportwetenschap
in enge zin –, een wezenlijk andere lading heeft dan de keuze voor onderzoek naar de gezondheidsbevorderende aspecten van het bewegen. Deze

“

Eric van der Burg, wethouder sport gemeente Amsterdam
In Amsterdam zijn veel voorbeelden van de kwalitatieve manier waarop
sport en onderwijs – ook letterlijk – samengaan. De Stichting Topsport
Amsterdam, het Projectbureau Olympische Ambitie van Amsterdam en
de Vrije Universiteit Amsterdam betrekken een nieuw kantoor:
Olympisch Stadion nummer 14. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs van Amsterdam vindt daar dan ook zijn basis. De VU, als belangrijke spil in het sportonderzoek, zal in belangrijke mate bijdragen aan de
kwaliteit van onze sportprogramma’s. Wij hechten in Amsterdam aan een
goede basis en bieden ruimte om te excelleren, zowel in de sport als in
het onderwijs. Ik geloof erg in de symbiose van sport en onderwijs.

”
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keuze vraagt een specifieke afweging in het licht van de (nationale) ambities
op het gebied van de prestatiesport.
Daarbij komt dat bij de wetenschappelijke ondersteuning van de topsport
en het verbeteren van sportprestaties in Nederland, vaak te eenzijdig wordt
gedacht aan de ontwikkeling van materialen als zodanig (de term ‘innovatie’
heeft hier ook vaak betrekking op). Terwijl juist de ontwikkeling van inzicht in (de optimalisatie van) gehanteerde methoden een meer permanente
voorsprong kan geven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld training, periodisering,
mentale begeleiding, monitoring en prestatie- en spelanalyse. Innovatieve
materialen zijn beter te vermarkten, maar nieuwe, effectieve methoden zijn
makkelijker exclusief te houden voor de Nederlandse sport. Bovendien
maakt het uit of nieuwe materialen worden ontwikkeld uit het oogpunt van
economisch rendement (waarbij schaalvergroting en standaardisatie aan de
orde zijn), of om de prestaties van specifieke atleten met hun eigen, unieke
kenmerken, te verbeteren. In dat laatste geval gaat het niet alleen om de
kwaliteit van de gebruikte materialen als zodanig, maar vooral ook om de
ergonomische optimalisatie van de interface tussen de atleet en zijn of haar
fysieke omgeving. Het is dan ook noodzakelijk dat er voor het onderzoek
in de sportpraktijk een structurele grondslag komt voor deze aspecten van
prestatiebevordering.
Behalve dat de sportwetenschap zich meer moet richten op het versterken
van de (top)sportpraktijk, zijn er ook aan de kant van de coaches, trainers
en atleten oorzaken waardoor zij zich overwegend laten leiden door ervaringskennis en slechts in beperkte mate door wetenschappelijke kennis
(dat wil zeggen kennis verkregen door middel van empirisch-experimenteel
onderzoek). Niet zelden worden zij geconfronteerd met urgente vragen over
allerhande aspecten van de sportpraktijk waarop zij graag een eenduidig en
praktisch toepasbaar, maar tegelijkertijd deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd antwoord zouden willen krijgen. Vaak is dat antwoord wel te vinden
in de wetenschappelijke literatuur, maar daartoe moeten de uitkomsten van
relevante studies, die op zich slechts stukjes van de puzzel aanleveren, gecombineerd, gewogen en vertaald worden naar de sportpraktijk. Het is niet
vreemd dat de in de regel niet-wetenschappelijk geschoolde professionals in
de sport, die de handen vaak vol hebben aan de praktijk, niet aan dit proces
toekomen. Dit is een te lange en ingewikkelde weg. In de huidige situatie
ontbreekt een HBO/WO-opleiding voor trainers en coaches waarlangs de
wetenschappelijke achtergrond en houding van (een deel van) de trainers en
coaches versterkt zou kunnen worden.
Kortom, in de prestatiesport bestaat een kloof tussen de wetenschap en de
(top)sportpraktijk, die overbrugd moet worden als Nederland zijn toptienambitie serieus wil nemen.
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4.1.2 Wat is er concreet over vijf jaar?
Er is een Nederlands sportwetenschappelijk instituut, het Netherlands Sport
Science Institute (NeSSI), van waaruit de coördinatie van het onderzoek en
de wetenschappelijke ondersteuning van de topsport gestalte krijgen en waar
de in Nederland beschikbare kennis over prestatieverbetering wordt geëffectueerd naar de sport. Daarnaast heeft het NeSSI tot doel de deelname
aan breedtesport en lichaamsbeweging vanuit een gezondheidsmotief te
bevorderen. De activiteiten van het NeSSI gericht op het bevorderen van
sportprestaties (zoals verwoord in de hierboven beschreven doelstellingen),
zijn georganiseerd in de High Performance Unit van het NeSSI, terwijl de
activiteiten gericht op het bevorderen van de gezondheid door middel van
sportdeelname en fysieke lichaamsbeweging zijn georganiseerd in de Sport,
Exercise and Health Unit van het instituut (zie het thema Vitaal Nederland).
Het door Talentvol Nederland Presteren en Vitaal Nederland Sport, Bewegen en
Gezondheid bestreken domein, kan gekarakteriseerd worden als het human
performance continuüm.
Het human performance continuüm

Hoog

Laag

Sub-optimaal

Optimaliseren van
gezondheid

Optimaliseren van
performance

Blessure, aandoening,
ziekte

Kwaliteit/welzijn

Sporter

- Blessurebehandeling
- Chronische aandoeningen / exercise
- Bewegen als therapie
- Herstelvoeding

- Beweegstimulering
- Gezondheidsbevordering
- Educatie en preventie
- Speciale groepen
- Voeding

- Prestatieverbetering
- Testen en meten
- Training en biomechanica
- Voeding en doping
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De High Performance Unit spitst zich toe op het optimaliseren van performance, zoals weergegeven in het human performance continuüm (zie
bovenstaand schema). Er wordt daarbij nadrukkelijk aandacht geschonken
aan het ondersteunen van topsporters en onderzoek gericht op talentontwikkeling en prestatieverbetering (performance enhancement).11
De High Performance Unit kent hiertoe drie doelstellingen:
- Bundeling, programmering en versterking van onderwijs en onderzoek
op het gebied van de prestatiebevordering in de sport, met als doel de
ambities van Nederland in dit opzicht te helpen realiseren.
- Vertaling van wetenschappelijke kennis en expertise naar coaches en
sporters in begrijpelijke bewoordingen en het door middel van wetenschappelijk verantwoorde metingen adresseren van urgente vragen en
problemen uit de topsportpraktijk, inclusief de paralympische prestatiesport.
- Vorming van trainers en coaches in gespecialiseerde, hoogwaardige
opleidingen, dan wel de bevordering van deze opleidingen bij onderwijsinstellingen (in het middelbaar en hoger onderwijs) en sportbonden door
te adviseren over eindtermen en daaraan gerelateerde stofinhouden en
curricula.
Het NeSSI is een fysiek instituut (het zogenoemde front office) waar de
in Nederland beschikbare kennis en expertise op dit terrein vertaling en
effectuering vindt naar de topsportpraktijk. Op het NeSSI is een netwerk
aangesloten van excellente onderzoeksprogramma’s bij de voornaamste
kennisinstellingen in Nederland die zich richten op talentontwikkeling en
prestatiebevordering in de sport (de zogenoemde back offices). De bij het
NeSSI aangesloten universiteiten en hogescholen, verrichten verdiepend
en innoverend onderzoek in zorgvuldig op elkaar afgestemde, goeddeels
complementaire programma’s ter realisatie van gezamenlijk gedragen onderzoeksagenda’s. Deze onderzoeksprogramma’s beschikken over voldoende
senior en junior onderzoekers en een adequate onderzoeksinfrastructuur om
een substantiële bijdrage te leveren aan het door hen afgedekte onderwerp
van onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens uitgerold naar en toepasbaar gemaakt voor de (top)sportpraktijk via het NeSSI.
Ook hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de hogescholen.
In het NeSSI participeren de voornaamste wetenschappelijke instituten die
zich in Nederland bezighouden met talentidentificatie en -ontwikkeling en

11

Vanwege de modulaire opbouw van dit Sectorplan, wordt sport, exercise and health niet hier, maar
onder het thema Vitaal Nederland uitgewerkt.
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de bevordering van sportprestaties, in het bijzonder de VUA, RUG, HvA en
Hanzehogeschool. De door deze instituten gegenereerde kennis en inzichten
worden via de transfermedewerkers en praktijkonderzoekers en zogenaamde
embedded scientists van het NeSSI vertaald naar en geëffectueerd in de (top)
sportpraktijk. Omgekeerd kunnen de praktijkbevindingen vanuit het NeSSI
leiden tot gerichte verdieping van het universitaire onderzoek. Op deze wijze
kunnen de in Nederland beschikbare wetenschappelijke kennis en expertise
efficiënt worden ontwikkeld en aangewend ter bevordering van de prestaties
van de Nederlandse topsportpraktijk via de Centra voor Topsport en
Onderwijs, nationale trainingscentra en bijbehorende fieldlabs. Met de
komst van het NeSSI kan InnoSportNL haar rol als verbindende instantie
tussen de sport, de wetenschap en het bedrijfsleven, beter verrichten dan
in de huidige situatie het geval is, omdat de praktijkonderzoekers van het
NeSSI direct inzetbaar zullen zijn binnen de projecten en fieldlabs van
InnoSportNL. Indien zich mogelijkheden tot participatie vanuit het bedrijfsleven en het vermarkten van nieuwe kennis en innovaties voordoen, zal
InnoSportNL een initiërende en leidende rol spelen bij het benutten van
deze kansen. Uiteraard zal ook tussen het NeSSI en NOC*NSF (en de daarbij aangesloten bonden) een nauwe relatie bestaan.
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Zoals hierboven al bleek participeren ook de hogescholen die zich richten op talentontwikkeling en prestatiebevordering in het NeSSI. Enerzijds
ontplooien de lectoren activiteiten in wisselwerking met de onderzoeksprogramma’s bij de universiteiten, vooral door het begeleiden van studenten van
onderzoek- en praktijkstages en het begeleiden van kenniskringleden bij hun
promotieonderzoek. Het NeSSI schept voor beide activiteiten een omgeving
met unieke mogelijkheden, zowel voor de inhoud van het onderzoek als
ervaringscontext. Anderzijds hebben de lectoren een inbreng bij de eerder
genoemde opleiding voor trainers en coaches. In dit verband lijkt het logisch
om het HBO-contactpunt, zoals omschreven in het ambitiedocument van
het HBO en vastgelegd in een convenant met het Olympisch Vuur
(14 juli 2010), te positioneren in het NeSSI. Hiertoe worden de bij de HBOaangestelde lectoren aangemerkt als associated lecturers van het NeSSI. Dit
impliceert dat er binnen (of tussen) de betrokken hogescholen vruchtbare
onderzoeksprogramma’s rond lectoraten tot ontwikkeling worden gebracht.
Immers, een uitgangspunt van het eerder genoemde convenant is dat de
aldus opgedane kennis moet worden benut in het HBO-onderwijs. De
invulling van de programma’s rond de lectoraten is afgestemd met de bij het
NeSSI betrokken universiteiten. Uiteraard hebben de door de lectoren aangestuurde onderzoeksprogramma’s de signatuur van hun hogescholen, waardoor HBO-studenten goed voorbereid stage bij het NeSSI kunnen lopen
of (delen van) hun promotieonderzoek verrichten. Aan het vertalen van de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de (top)sportpraktijk, moet
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de onderwijsprogramma’s van
de hogescholen, zodat afgestudeerden van professional masters hiertoe beter in
staat zijn dan op dit moment het geval is.
Toelichting
- Om de ambities van het Olympisch Plan 2028 te realiseren, is het noodzakelijk dat er voor het onderzoek in de sportpraktijk een structurele
grondslag komt. Dit niet alleen in relatie tot de gebruikte materialen,
maar vooral ook in relatie tot de in de topsportpraktijk gehanteerde
methoden van prestatieverbetering en het streven naar optimalisatie
van het presteren van individuele sporters. Hierbij is van belang dat dit
onderzoek in nauwe relatie staat tot, en gevoed wordt door het meer
verdiepende onderzoek zoals dat vooral bij de universitaire onderzoeksprogramma’s plaatsvindt. Om die reden moet niet alleen het praktijkonderzoek worden versterkt, maar ook het verdiepende onderzoek.
- De bovengeschetste oplossing van een fysiek instituut gevoed door een
netwerk van kenniscentra, garandeert dat het onderzoek naar prestatiebevordering in de sport bij de aangesloten kennisinstellingen adequaat
wordt gebundeld en thematisch gestructureerd, waardoor de vereiste
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spankracht, coördinatie en samenwerking zal ontstaan. Daarnaast zorgt
het instituut ervoor dat de resultaten van dit onderzoek ook daadwerkelijk aan de praktijk van de prestatiesport ten goede komen en dat de in
Nederland beschikbare expertise optimaal wordt aangewend. Hetzelfde
geldt mutatis mutandis voor de inrichting van het onderwijs en de opleiding van trainers en coaches.
Doelstellingen concreet
- Het bevorderen van talentidentificatie, talentontwikkeling en prestatieverbetering in de (top)sportpraktijk door toepassing van bestaande en
nieuwe wetenschappelijke kennis.
- Hiertoe wordt het verdiepende en toegepaste onderzoek bij de kennisinstellingen versterkt, dat gericht is op het oplossen van als urgent
aangemerkte vragen en thema’s (zie tabel 1, onder het kopje ‘Wat is er
nu?’), dit in samenwerking met NOC*NSF en de sportbonden, al dan
niet via InnoSportNL fieldlabs.
- Hiertoe wordt tevens het praktijkonderzoek en de monitoring van
individuele sporters versterkt door het aanstellen van embedded scientists
die, in wisselwerking met onderzoekers, bij de betrokken kennisinstellingen opereren, mede ten einde dataverwerving, -opslag en -analyse
te systematiseren en urgente vragen in de topsportpraktijk te inventariseren.
- Ook wordt hiertoe een wetenschappelijk informatiecentrum opgericht ter bevordering van topsportprestaties, zodat nieuwe relevante
wetenschappelijke kennis en inzichten direct ontsloten worden voor
de sportpraktijk.
- Toekomstige generaties onderzoekers zijn in staat baanbrekend sportwetenschappelijk onderzoek te verrichten, waarvan de resultaten aan de
(top)sportpraktijk ten goede komen.
- Toekomstige generaties trainers en coaches zijn in staat wetenschappelijke kennis en inzichten op hun merites te beoordelen en deze in hun werk
toe te passen.

“

Jan Kok, strategisch marketeer amateurvoetbal, KNVB
De KNVB werkt steeds vaker samen met universiteiten en onderzoeksbureaus voor de validatie en onderbouwing van haar beleid en het
monitoren van de effectiviteit van beweeginterventies. In de professionaliseringsslag van de sport is goed en gedegen onderzoek dan ook een
onmisbare schakel.

”
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4.1.3 Prestaties: resultaten na vijf jaar?
WO:
- publicaties: 160 per jaar;
- proefschriften: 20 per jaar;
- patenten/toepassingen: 5 per jaar.
HBO:
- lectoraten + kenniskringen: 12;
- professional promoties/proefschriften: 3 per jaar;
- masters: 400 per jaar (schatting).
Beleidsgerichte organisaties
InnoSportNL is, samen met de unit Topsport van NOC*NSF, een belangrijke stimulerende en verbindende instantie in het veld van onderzoek, gericht
op prestatieverbetering in de sport. Wanneer de hier bepleite versterking en
samenhang in het onderzoek, alsmede de beoogde sportwetenschappelijke
kennisinfrastructuur, tot stand is gebracht, is de door het ministerie van
VWS aan InnoSportNL gegeven opdracht het onderzoek in Nederland op
het gebied van prestatiebevordering in de sport te helpen stroomlijnen en te
coördineren, volbracht.
InnoSportNL kan zich dan meer gaan concentreren op haar kerntaak, namelijk het valoriseren van wetenschappelijke kennis en technologie door het
in programma’s en projecten bijeenbrengen van de sport, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven (de gouden driehoek).
Om de continuïteit van vraagarticulatie en kennisontwikkeling naar kennistoepassing en -vermarkting te garanderen, zal er een blijvende intensieve
samenwerking tussen NeSSI en InnoSportNL moeten zijn. De exacte vorm
van deze samenwerking moet te zijner tijd nader worden uitgewerkt, rekening houdend met de huidige ontwikkelingen in de sector. Hetzelfde geldt,
afgezien van de vermarkting, voor de samenwerking tussen NeSSI en de
unit Topsport van NOC*NSF.
Naast InnoSportNL verdient de positie van het W.J.H. Mulier Instituut een
beschouwing in het licht van de ontwikkeling van het NeSSI. Het W.J.H.
Mulier Instituut richt zich op de sociaalwetenschappelijke kant van de
sportwetenschap en niet zozeer op de aspecten van prestatiebevordering
(Talentvol Nederland) en de gezondheidsaspecten van sportbeoefening (Vitaal
Nederland). Daarmee is de missie van het Mulier Insituut complementair aan
die van het NeSSI en kan gesteld worden dat het NeSSI en het W.J.H. Mulier
Instituut samen een groot deel van het spectrum van de sportwetenschappen zullen bestrijken.
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4.1.4 Wat is er nodig van hier naar daar?
Wat is er nu?
In Nederland zijn er twee universiteiten, de Vrije Universiteit Amsterdam
(VUA) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die een volledige wetenschappelijke opleiding in de bewegingswetenschappen aanbieden, met daarbinnen of parallel daaraan trajecten die opleiden tot sportwetenschapper.
Bij beide universiteiten wordt door sportwetenschappers onderzoek gedaan
bij zowel mensen met als zonder lichamelijke handicap, maar slechts een
deel daarvan is gericht op het verbeteren van sportprestaties (naar schatting
circa twintig fte). Daarnaast draagt bij de technische universiteiten, in het
bijzonder bij de Technische Universiteit Delft, een aantal onderzoekers bij
aan het verbeteren van sportprestaties door de ontwikkeling van sensoren,
materialen en kleding. Bij de overige universiteiten houdt slechts een zeer
beperkt aantal wetenschappers zich bezig met het verbeteren van prestaties
in de sport. Hoewel er wel diverse onderzoeksprogramma’s zijn die direct of
indirect relevant zijn voor het thema Talentvol Nederland, zoals het voedingsonderzoek in Wageningen en het onderzoek naar de fysiologie van sporters
met een handicap aan de Radboud Universiteit Nijmegen (naast soortgelijk
onderzoek bij de VUA en RUG).
Voorts zijn enkele van de hogescholen actief op het terrein van sport en
presteren. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft een lector Topsport
en Onderwijs en doet veel aan de begeleiding van topsportteams binnen
het CTO Amsterdam. Ook de Hanzehogeschool heeft met het lectoraat
Sportwetenschap een lector die actief is in relatie tot de prestatiesport. In
een gezamenlijk project met NOC*NSF doen beide hogescholen daarnaast ook nog het nodige aan het opleiden van de hoogste topkaders in de
TopCoach5-opleiding. Verder doet de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) veel aan de praktische ondersteuning op het vlak van voeding
en bezit deze hogeschool een lectoraat op het gebied van sport, voeding en
leefstijl, dat zich ook specifiek richt op onderzoek naar prestatiebevordering
door specifieke voedingsmaatregelen. In de Food Valley vormen HAN en
Wageningen University and Research een kennisnetwerk op het gebied van
voeding en sport. Bij de opleiding bewegingstechnologie van de Haagse
Hogeschool (HHS) wordt innoverend onderzoek gedaan naar technische en
ergonomische aspecten van valide en minder valide sporters.
De Academie voor Sportstudies van de HHS is van plan een Centrum voor

“
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Arno den Hartog, adjunct-directeur KNHB
Een belangrijk kenmerk van de hockeysport is de maatschappelijke ontwikkeling van topspelers, ook naast het hockey.
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Sport en Bewegen te starten in het Zuiderpark, waar onder andere onderzoek en begeleiding van (top)sporters in de regio zal plaatsvinden.
Ook bij de overige Hogescholen is een aantal, tegen de sport aanleunende,
lectoraten ingericht. Doorgaans zijn deze verbonden aan sportgerelateerde
opleidingen als Sportmarketing, Sportmanagement, Vrijetijdswetenschappen
en Sport & Gezondheid. Deze lectoraten (tussen de tien en vijftien in totaal)
verrichten veelal onderzoek op het snijvlak van de sport en aanpalende disciplines, zoals genoemd in de titels van de diverse opleidingen. Deze lectoraten zijn slechts indirect relevant voor het thema presteren.
Over de hele linie genomen kan gesteld worden dat, zowel internationaal
bezien als in het licht van het Olympisch Plan 2028, het volume van de
sportwetenschap in Nederland dat gericht is op talentonwikkeling en prestatieverbetering, te gering en te versnipperd is om te kunnen voldoen aan de
thans vigerende behoeften en ambities van de topsport. Er is een duidelijke
noodzaak tot versterking, afstemming en programmering van het onderzoek
op dit terrein, zowel bij de universiteiten als bij de hogescholen en ook wat
betreft hun samenwerkingsrelatie.
Sinds 2006 is InnoSportNL een belangrijke stimulerende en verbindende
partij in het onderzoek naar de bevordering van sportprestaties in
Nederland. InnoSportNL verbindt wetenschap, sport en bedrijfsleven in projecten die de potentie hebben economisch rendabele producten op te leveren.
Daarnaast heeft InnoSportNL van het ministerie van VWS de opdracht gekregen het onderzoek in Nederland op het gebied van prestatiebevordering
in de sport te helpen stroomlijnen en coördineren. Daarbij werkt
InnoSportNL nauw samen met de unit Topsport van NOC*NSF, die
sinds 2009 over een coördinator wetenschappelijke ondersteuning topsport
beschikt. Deze coördinator speelt een belangrijke rol bij het implementeren van wetenschappelijke kennis in de topsportprogramma’s. Op initiatief
van InnoSportNL is gestart met het inventariseren van urgente vragen in
de (top)sportpraktijk en het opstellen van (mede daaruit voortvloeiende)
onderzoeks- en innovatieagenda’s. Deze inventarisatie vindt zowel plaats per
sportbond, met een tijdshorizon tot aan de volgende Olympische Spelen (de
zogeheten sportspecifieke innovatieagenda’s), als sportoverstijgend met een
langere tijdshorizon (de NSIA: Nationale SportInnovatie Agenda). Beide
processen dienen de komende jaren te worden versterkt. Met betrekking tot
de sportspecifieke innovatieagenda’s, is het noodzakelijk frequenter (bijvoorbeeld halfjaarlijks) de voortgang van projecten te toetsen en na te gaan, of
de agenda nog steeds volledig actueel is. Met betrekking tot de NSIA is het
van belang dat de kennisinstellingen (van het NeSSI) en de Nederlandse
topsport een gezamenlijke visie ontwikkelen (en onderhouden) op ‘topsport
over tien jaar’. De huidige NSIA (zie hieronder), die tot stand is gekomen op
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initiatief van InnoSportNL met inachtneming van de huidige onderzoeksprogramma’s van de VUA, RUG en TUD, omvat een aantal wetenschappelijke en technologische thema’s die in de internationale concurrentiestrijd
om de medailles het verschil kunnen gaan maken. Het is daarmee een eerste
programmatische ordening van het onderzoek naar prestatiebevordering
in de sport, dat – nader gedetailleerd – via dit Sectorplan versterkt moet
worden. Binnen elk van de genoemde clusters liggen urgente en prangende
vragen die direct relevant zijn voor het verbeteren van sportprestaties en
het adequaat mobiliseren van jeugdig talent, maar die nog niet door de
bestaande onderzoeksprogramma’s worden behartigd. Zo is er nog vrijwel
niets bekend over de relatie tussen slaap (rust nemen), inspanning en herstel
bij topsporters, en ook niet over de relatie tussen slaap en oefening. Ook
ontbreken sportspecifieke uitwerkingen en tests van algemene modellen en
theorieën over wedstrijdpacing waarmee Nederlandse sporters hun voordeel
kunnen doen. Voorts geldt dat de traditionele denkbeelden over motorisch
leren in de wetenschap en in de literatuur zijn verlaten en plaats hebben
gemaakt voor innovatieve ideeën, waarin impliciete vormen van instructie en het verbeteren van de coördinatie door het gebruik van wisselende
oefenvormen centraal staan, die ook relevant lijken voor topsporters, maar
waar nog niet veel over bekend is, zeker niet in relatie tot de prestatiesport.
Ook over de rol van cognitieve en emotionele factoren in de ontwikkeling
van talent en het leveren van topsportprestaties, zijn in de praktijk nog veel
vragen die in het onderzoek tot op heden onbeantwoord zijn gebleven. De
specifieke kenmerken van de man-machine-interface die optimale prestaties
mogelijk maken, zijn in een groot aantal sporten nog niet in kaart gebracht.
Dit moet wel gebeuren om succesvol te kunnen presteren in deze sporten.
Ten slotte geldt dat de wetenschappelijke analyse van wedstrijden in deze tijd
nog in de kinderschoenen staat, maar dat zij onder meer dankzij technologische en statistische ontwikkelingen in de nabije toekomst een grote vlucht
zal nemen, mede met het oog op het realiseren van strategische doelen in de
wedstrijdsport.
Esmeijer, gedeputeerde sport provincie Gelderland
“ Hans
De provincie Gelderland heeft een forse sportambitie en investeert in
breedtesport maar ook in topsport. Topsporters maken steeds vaker gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek: om hun prestaties
te verbeteren zonder hun lichaam nodeloos uit te putten. Tegelijkertijd
gebruiken wetenschappers steeds vaker topsport als levend laboratorium
voor bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van forse inspanning op
het lichaam en de geest. Het stimuleren van sport gaat daarom hand in
hand met het bevorderen van onderzoek en onderwijs. Met als uiteindelijk doel: de perfecte balans tussen ambities, potenties en prestaties.

”
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Tabel 1. Thema’s en subthema’s voor onderzoek naar prestatiebevordering
in de NSIA.

Cluster

Thema

Spier- en inspanningsAdaptatie en herstel
fysiologie		
Energieleverantie
		
Motorische processen
Motorisch leren
		
		
Sociale coördinatie
		
		
		
Mentale en emotionele
Presteren
processen		
Talentontwikkeling
Sporter
		
		
Omgeving
		
(Bio)mechanica
Dynamica
		
Construeren
		
		
		
Bewegingsanalyse,
individuele optimalisatie
Methoden en technieken Geavanceerde
data-analyse

Subthema’s
Genexpressie, slaap, voeding,
monitoring, herstelmethoden
Warming-up, wedstrijdpacing,
omgevingsfactoren, voeding
Modellen, instructie, feedback, cognitie, slaap, 		
perceptie-actie
Tactiek balteamsporten,
perceptueel-motorische
afstemming,
meermansploegen
Ironische processen, imagery,
invloed van cognitie en emotie
Genetische aanleg, persoon-		
lijkheidskenmerken, cognitie
en emotie, talentvolgsystemen
Ouders, trainers, school/studie, bewegingsonderwijs
Aërodynamica, hydrodyna-		
mica, wrijvingsreductie
Materiaalstijfheid, energieopslag en -teruggave, ergonomie, interfaces, blessurepreventie
Bewegingstechniek, materiaal,
man-machine-interface
Multivariate analyses,
datamining, artificial intelligence

Voor Talentvol Nederland gelden de volgende doelstellingen:
WO:
- hoogleraren met benaming leerstoel: 7 (4 hoogleraren bij de VU, waarvan
1 bijzonder, en 2 bij de RUG, die zich voor een deel van de tijd bezighouden met onderzoek naar prestatieverbetering);
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- UHD’s en UD’s: 25 (VU en RUG samen);
- promovendi: 22 (VU, RUG en TUD);
- studenteninstroom: circa 400 bachelorstudenten en 300 masterstudenten per jaar (VU en RUG samen). Circa 50 procent van de studenten
studeert af binnen de nominale studietijd. De uitval in met name het
eerste jaar, is aanmerkelijk (in de orde van 40 procent), mede vanwege de
parkeerstudenten voor de studie geneeskunde.
Resultaten:
- publicaties: 80 per jaar (specifiek gericht op talentontwikkeling en prestatieverbetering in de sport; een meerderheid van de publicaties wordt
gepubliceerd in peer-reviewed internationale tijdschriften die behoren tot
de beste 25 procent in het vakgebied;
- promoties: 6 per jaar (specifiek gericht op talentontwikkeling en prestatieverbetering in de sport);
- patenten/innovatieve producten/behandelingen, etc.: 2.
HBO:
- lectoraten en kenniskringen: 2 (HVA en Hanzehogeschool plus kenniskringen, gemiddeld 5 publicaties per jaar); daarnaast nog enkele lectoraten die indirect relevant zijn voor het thema presteren;
- promotieplaatsen: 4 (schatting);
- masters: 0.
- bachelors: 1500 (afgestudeerden van de ALO’s en sport en management),
slechts een klein deel hiervan houdt zich bezig met de prestatiesport;
- innovaties: diverse InnoSportNL-projecten, waaronder zwemstartmonitoring (ALO-HVA in samenwerking met VU), innovatieve basketbalrolstoel (Haagse Hogeschool), lasertrainer (Haagse Hogeschool) en wheeler
en handbike 2012 (Hogeschool Inholland);
- spin-offbedrijven: voetbalanalyse via Ortec en diverse InnoSportNLprojecten, logistics en sport events.
Netwerk bedrijfsleven
Sinds de oprichting van InnoSportNL is de samenwerking tussen de universiteiten en hogescholen en het bedrijfsleven in projecten die gericht
zijn op het verbeteren van sportprestaties en het optimaliseren van talentontwikkeling, duidelijk toegenomen. Tientallen bedrijven, variërend van
eenmanszaken via grotere mkb-bedrijven (onder andere ORTEC, Noldus,
Janssen-Fritsen) tot multinationals (onder andere DSM, Philips), participeren in consortia op het gebied van innovatieve sportmaterialen, prestatiemonitoring en sportinformatiesystemen. InnoSportNL zal zich de komende
jaren beijveren dit cluster van sportinnovatie verder te laten groeien tot een
internationaal vooraanstaande SportDelta.
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Internationale benchmarking
Een sportwetenschappelijk instituut als het NeSSI is een absolute voorwaarde
om de aansluiting te realiseren van de Nederlandse sport bij de mondiale
top, zoals verwoord in de toptienambitie uit het Olympisch Plan. Andere
landen beschikken al geruime tijd over dergelijke instituten voor de prestatieverbetering van topsporters en ter realisering van hun nationale, olympische
of paralympische ambities. Voorbeelden zijn het Australian Institute of
Sport (Canberra), het Sport Science Institute of South Africa, het English
Institute of Sport en de centra van LougHBOrough en Sheffield Hallam,
het Duitse Bundesinstitut für Sportwissenschaft en het daaraan gekoppelde
Institut für Angewandte Trainingswissenschaft en Institut für Forschung und
Entwicklung von Sportgeräten, de sporthogeschool te Keulen, het Institut
National de Sport et de l’Education Physique (INSEP) in Parijs en de
Norwegian School of Sport Sciences te Oslo. Bij deze instituten, waarvan een
aantal ook internationaal aantrekkingskracht heeft, is steeds sprake van nauwe
betrekkingen tussen sportwetenschappelijk onderzoek en sportpraktijk.
Wil Nederland de mondiale concurrentie het hoofd kunnen bieden, dan zal
ook hier een dergelijk instituut gerealiseerd moeten worden. Een belangrijke
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vraag in dit verband is hoeveel middelen in andere, concurrerende landen
van Nederland aangewend worden voor de wetenschappelijke ondersteuning
van de prestatiesport. Die vraag is lastig te beantwoorden, enerzijds doordat
vaak niet wordt aangegeven welk percentage van alle (van overheidswege)
aan de prestatiesport toegewezen middelen aan wetenschappelijke ondersteuning wordt besteed, anderzijds doordat bij die ondersteuning vaak meerdere instellingen zijn betrokken. Directe navraag leverde echter wel enkele
relevante referentiegetallen op voor Australië en Canada. Zo is het jaarlijkse
budget van het Australian Institute of Sport 21 à 24 miljoen
Australische dollar, waarvan ongeveer de helft besteed wordt aan wetenschappelijke ondersteuning, dat wil zeggen circa 8 miljoen euro. Voor de
sportwetenschappelijke ondersteuning van de olympische programma’s in
Canada (via de Integrated Support Teams/Sport Science), wordt door de
overheid een bedrag beschikbaar gesteld van dezelfde grootte, te weten
11 miljoen Canadese dollar. In beide gevallen gaat het om de directe wetenschappelijke ondersteuning van de topsportprogramma’s, dus niet om het
wetenschappelijk onderzoek naar prestatieverbetering bij de universiteiten.
Internationale samenwerking
Universiteiten met gevestigde internationale onderzoeksprogramma’s naar
talentontwikkeling en prestatiebevordering, zoals de VUA en de RUG, onderhouden een uitgebreid netwerk van internationale contacten. In een aantal gevallen zijn er ook concrete samenwerkingsverbanden. Zo werkt men
samen met sportwetenschappelijke instituten, faculteiten en departementen
van universiteiten in Zuid-Frankrijk (Marseille, Montpellier en Toulouse),
Duitsland (sporthogeschool Keulen), Engeland (Liverpool, LougHBOrough
en Manchester), Noorwegen (Oslo, Trondheim), Australië (Canberra,
Brisbane), Canada (Calgary, Vancouver), China (Hongkong), Verenigde Staten
(Colorado Springs, Lake Placid, Wisconsin) en Zuid-Afrika (Pretoria,
Witwatersrand, Kaapstad). Bij de uitwerking van de plannen voor het
NeSSI, moet van meet af aan een hechte samenwerking worden opgezet
met soortgelijke instituten elders in de wereld, zodat eerder opgedane praktijkervaringen en -problemen tot voordeel kunnen strekken en er een stevig
fundament wordt gelegd voor een structurele samenwerking en de uitwisseling van werkwijzen en inzichten in de toekomst.

“

Janine Pleizier, coördinator sportontwikkeling NeVoBo
Hoe meer we als bond onze keuzes kunnen onderbouwen met onderzoeksgegevens, hoe groter de kans op succes! De eeuwenoude wijsheid
‘meten is weten’ is nog steeds zeer actueel.

”
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Wat is er nodig voor het realiseren van de gestelde doelen?
Onderzoek: versterking verdiepend en op toepassingen gericht onderzoek in het WO
Zoals betoogd moeten de onderzoeksprogramma’s die zich richten op
talentontwikkeling en prestatiebevordering in de sport, bij de universitaire
onderzoekscentra – de ‘back offices’ van het NeSSI – worden versterkt.
Uitgangspunt hierbij is dat de resultaten van innovatief verdiepend, toegepast en technologisch onderzoek, mits adequaat vertaald naar de praktijk en
verder getoetst en ontwikkeld in de praktijk, kunnen leiden tot een betere
wetenschappelijke ondersteuning van de prestatiesport, inclusief het identificeren en mobiliseren van talent, en daarmee tot betere sportprestaties.
Praktijkonderzoek, toegepast onderzoek en theoretisch verdiepend onderzoek, moeten dan ook tegelijkertijd worden versterkt, zodat ook de wisselwerking en kruisbestuiving tussen deze vormen van onderzoek worden
bevorderd. Om het universitaire sportonderzoek te versterken, wordt aanbevolen om de sportwetenschappelijke sector, in het bijzonder representanten
van de bij het NeSSI aangesloten universiteiten, een door NWO/OCW te
financieren programma Sport performance enhancement te laten opstellen, dat gericht is op verdieping van de wetenschappelijke en technologische
kennis met betrekking tot het verbeteren van sportprestaties, de Nationale
SportInnovatie Agenda (zie tabel 1) indachtig. Een apart programma is hier
noodzakelijk.
Het is van belang om hiermee in gesprek te treden bij NWO voor het
opzetten en realiseren van sportgelabelde onderzoeksprogramma’s. Het
programma zou moeten voorzien in de inzet van acht promotieplaatsen
per jaar tijdens de planperiode die – op basis van peer review van uitgewerkte
onderzoeksvoorstellen – worden toegewezen aan universitaire onderzoeksprogramma’s op het gebied van prestatieverbetering. Hoogleraren die al
werkzaam zijn bij deze universiteiten, zullen de aan te stellen promovendi
begeleiden, evenals zeven aan deze universiteiten toe te voegen hoogleraren
met een leerstoel op specifieke deelgebieden van het overkoepelende thema
sport en presteren, die passen binnen de Nationale SportInnovatie Agenda.
Daarnaast dienen de onderzoeksprogramma’s op het gebied van de prestatiesport gericht te worden versterkt met medewerkers in het middenkader
(zes UD’s en zes UHD’s) rond specifieke deelonderwerpen van de NSIA.
Deze medewerkers kunnen tevens bij de begeleiding van promovendi worden ingezet. Het is aan te raden de hoogleraren en U(H)D’s aan te stellen
op basis van een tijdelijk dienstverband, met heldere eisen voor wat betreft
kennisproductie, zowel in termen van wetenschappelijke publicaties als in
termen van valorisatiewaarde voor de prestatiesport. Of de kennis (individuele) sporters in staat stelt betere prestaties te leveren, is hierbij een belangrijk
kwaliteitscriterium.
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NeSSI: versterking wetenschappelijke ondersteuning van de topsportpraktijk
Naast versterking van het onderzoek in de back offices van het NeSSI,
moet ook, zoals betoogd, de directe wetenschappelijke ondersteuning van
de talent- en prestatiesportprogramma’s van de bonden via het NeSSI worden versterkt. Hiertoe kent het NeSSI diverse categorieën stafleden.
Ten eerste werken in het NeSSI wetenschappelijk geschoolde medewerkers met uiteenlopende disciplinaire achtergronden (zoals biomechanica,
spier- en inspanningsfysiologie, psychologie, voedingsleer, werktuigbouw en
industriële vormgeving). Door het doen van wetenschappelijk verantwoorde
en systematische metingen zoeken zij antwoord op urgente vragen uit de
topsportpraktijk. Het primaire doel hiervan is het oplossen van specifieke
problemen uit de topsportpraktijk. Verslag van de bevindingen in een
wetenschappelijke publicatie is daarbij niet het eerste doel. De genoemde
medewerkers zijn (bijvoorbeeld via een nul- of deelaanstelling) verbonden
met de onderzoeksprogramma’s in de back offices, waardoor de wederzijdse
uitwisseling van kennis en inzichten is gegarandeerd.
Ten tweede is er een groep van in de regel wetenschappelijk geschoolde
medewerkers, die als zogenaamde embedded scientists gekoppeld zijn aan één
van de twintig olympische prestatieprogramma’s. Deze medewerkers zijn
embedded in de topsportpraktijk en werken op locatie (trainingsaccommodatie, fieldlab, etc.). Hun taak is om door middel van metingen en wetenschappelijk verantwoorde adviezen de trainers en coaches in de betreffende sport
in hun werk te ondersteunen. Ook voor deze medewerkers is het van belang
dat zij functioneel in verbinding staan met het onderzoek in de front office
en back offices van het NeSSI, zodat de relevante metingen goed worden
verricht en de verzamelde data naast de praktijk ook de wetenschap dienen.
Ten derde huisvest het NeSSI een wetenschappelijk informatiecentrum ter
bevordering van topsportprestaties: Topsport Topics. Het informatiecentrum
voorziet in een door sportwetenschappers bemande helpdesk waaraan trainers, coaches, embedded scientists en topsporters vragen kunnen voorleggen, die
vervolgens zo spoedig mogelijk (binnen vijf werkdagen) van een wetenschappelijk antwoord worden voorzien. Tevens onderhoudt het centrum een website waarop bestaande en nieuwe sportwetenschappelijke kennis op een systematische, begrijpelijke en toepassingsgerichte wijze in het Nederlands wordt
ontsloten voor de topsportpraktijk. Dit is inclusief een continue scan van
de literatuur op nieuwe relevante inzichten en bevindingen, om deze zo snel
mogelijk aan relevante professionals door te geven. Voor elk van genoemde
typen medewerkers geldt dat de aanstelling tijdelijk is (vier of vijf jaar; voor
de embedded scientists bijvoorbeeld in fase met de olympische cyclus) en dat
specifieke kwaliteitscriteria moeten worden opgesteld, waarin de waarde van
de werkzaamheden voor de topsportpraktijk een centrale factor is.
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Onderzoek: versterking HBO-kenniskringen rond prestatiebevordering in de sport
De hierboven geschetste ontwikkeling bevordert dat Nederland een internationaal toonaangevende rol kan gaan spelen bij de ontwikkeling van voor
de prestatiesport relevante wetenschappelijke en technologische kennis.
Bij het praktijk- en toegepaste onderzoek dienen, naast wetenschappelijk
geschoolde onderzoekers en universitaire masterstudenten, ook wetenschappelijk geïnteresseerde HBO-studenten en aan de lectoraten gekoppelde
promovendi te worden ingezet. De daarmee geïmpliceerde en noodzakelijke
koppeling van WO en HBO, kan hierdoor op zich al een bijdrage leveren
aan de overbrugging van de kloof tussen theorie en praktijk. In het licht
van deze beschouwing zouden er zeven lectoren bij hogescholen aangesteld
dienen te worden, die van daaruit, en in samenwerking met de wetenschappelijk geschoolde onderzoekers, de geïnteresseerde HBO-studenten en de
eerder genoemde promovendi kunnen begeleiden. Ook wordt de betrokken
lectoren en hogescholen aanbevolen om samen landelijke of HBO-brede
onderzoeksprogramma’s op te stellen. Bovendien lijkt het een goede gelegenheid om gezamenlijk een aantal aan het thema presteren en de diverse
onderzoeksprogramma’s rakende, kenniskringen, in te stellen. Deze kenniskringen kunnen, door hun samenstelling, invloed hebben op partijen
die zich buiten de hogeschool bevinden, maar die wel geïnteresseerd zijn in
sport en presteren, zoals mkb-vertegenwoordigers of mensen die werkzaam
zijn in het bewegingsonderwijs of de sport.
Onderwijs: gezamenlijke masters en een opleiding voor trainer/coach
Parallel aan de geschetste versterking van de tweede geldstroom voor het
onderzoek naar prestatieverbetering, is het noodzakelijk dat er ook (tweejarige) research masters (of research-mastertrajecten) voor prestatiebevordering in de sport worden opgezet, zoals sports performance enhancement en sports
engineering. Dit advies gaat vergezeld van de aanbeveling dat de betrokken
universiteiten gezamenlijk het aanbod van masteropleidingen optimaliseren
en daarbij zoveel mogelijk van elkaars expertise gebruikmaken, bijvoorbeeld
door de inzet van gastdocenten of het uitwisselen of gezamenlijk opzetten
van complete cursussen.
Een andere aanbeveling is de realisatie van een opleiding voor trainers en
coaches op WO/HBO-niveau. Hierdoor zal een nieuwe generatie coaches
voor de Nederlandse topsport ontstaan, die in staat is wetenschappelijke
kennis op zijn merites te beoordelen, om deze vervolgens zoveel mogelijk in
hun werk toe te passen. De ontwikkeling en het aanbieden van de hoogste
opleiding voor trainers en coaches (TopCoach5 2.0), zal eveneens geschieden vanuit het NeSSI, vanzelfsprekend in nauw overleg met de diverse
experts van de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF en mogelijk mede
vormgegeven door de opleidingshoofden van deze bonden.
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Dit biedt tevens de mogelijkheid om de sportopleidingen op een professionele, deskundige en centraal georganiseerde manier aan te bieden, met een
groter civiel effect dan de opleidingen tot en met niveau 4, zoals die thans
door de sportbonden worden aangeboden (en in de toekomst waarschijnlijk
aangeboden zullen blijven).
De kopopleiding zou een door het WO en HBO (vanuit het NeSSI) gezamenlijk ontwikkelde professionele masteropleiding moeten zijn, met de nadruk op het verwerven van zowel professionele vaardigheden als wetenschappelijke competenties. Onder andere de onderzoeksprogramma’s van NeSSI,
leveren de inhoud van deze kopopleiding, waarbij zal worden gebruikgemaakt
van de onderwijskundige expertise van de betrokken WO en hogescholen.
Het is wenselijk dat deze opleiding een NVAO-erkenning krijgt en daarmee
in aanmerking komt voor bekostiging. Ze zal een looptijd hebben van twee
jaar of een vast aantal nader af te spreken studie-eenheden.
Relatie met andere thema’s en doelen van het Sectorplan
Het thema Talentvol Nederland kent een relatie met het thema Meedoen. Jonge
sporters moeten goed terechtkomen, waardoor zij hun talenten in hun favoriete sport optimaal kunnen ontplooien. Gezien de cruciale rol van het bewegingsonderwijs bij het enthousiasmeren van jonge mensen voor de sport
en het identificeren en tot ontwikkeling brengen van talent, is het van belang
te investeren in de kwaliteit (opleiding en nascholing docenten) en kwantiteit
van het bewegingsonderwijs, alsmede het onderzoek naar het bewegingsonderwijs in relatie tot talentidentificatie en -ontwikkeling. Uiteraard is in dit
verband een belangrijke rol weggelegd voor de ALO’s, die – explicieter dan
tot dusver het geval is geweest – afgestudeerden moeten voorbereiden op
het identificeren en ontwikkelen van jeugdig sporttalent.
Het thema Talentvol Nederland heeft ook een relatie met Vitaal Nederland.
Beoefening van een sport die is toegesneden op de talenten van het individu, is het meest bevredigend. De sport zal daardoor langer en intensiever
beoefend worden dan een sport die minder goed aansluit bij het individu.
Daarnaast geldt dat bij het bedrijven van topsport duidelijk gezondheidsaspecten in het geding zijn, waardoor het van belang is dat de prestatiekant
en de gezondheidskant op elkaar afgestemd blijven. Daarom voorziet de
inrichting van het NeSSI in zowel een High Performance Unit als een
Sport, Exercise and Health Unit. Naar verwachting zal tussen beide units
een vruchtbare uitwisseling van resultaten en inzichten plaatsvinden. Ook is
het goed voorstelbaar dat er gezamenlijke onderzoeksinitiatieven ontstaan,
bijvoorbeeld rond het optreden van blessures, al dan niet in relatie tot de
epidemiologische gegevens.
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Bijdrage aan Olympisch Plan 2028
Het thema Talentvol Nederland Presteren draagt primair bij aan de toptienambitie van Nederland zoals verwoord in het Olympisch Plan 2028 en onlangs
uitgewerkt in de notitie ‘Nederland in de top 10. Naar een winnend topsportklimaat’. Uit bovenstaande is al gebleken dat hierbij ook een bijdrage
geleverd wordt aan het waarmaken van ambities op het gebied van Meedoen
en Vitaal Nederland. Uiteraard is er ook een verderstrekkend betoog te maken over de invloed van sportsucces op de sociale en economische parameters, maar dat lijkt in dit bestek minder opportuun.

4.2

Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid

4.2.1

Inleiding

Het programma Vitaal Nederland genereert, implementeert en verspreidt
hoogwaardige kennis en innovatie op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid. Het wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op praktijkgestuurde en -gegenereerde vragen, die zijn vertaald in onderzoeksprojecten
die een relevant antwoord op de veldvragen kunnen leveren. Dit zal gerealiseerd moeten worden in een landelijke structuur, waarin de onderzoeksactiviteiten binnen het gebied van de sport, bewegen en gezondheid bereikbaar
zijn rond herkenbare en erkende academische en/of op academisch niveauacterende onderzoekskernen. Prioriteren en programmeren van wetenschappelijk onderzoek gebeurt in afstemming met beleidsvoornemens, de
universitaire speerpunten van kennis én de vragen vanuit de maatschappelijke organisaties, de veldpartijen en sportpraktijk. Door directe integratie en
samenwerking tussen WO en HBO zullen kennisoverdracht en praktische
toepassing geborgd kunnen worden.
Het faciliteren van het benutten van de resultaten van het wetenschappelijk
onderzoek via implementatie(onderzoek), waaronder ook public relations
en communicatie, is een integraal deel van het programma Vitaal Nederland
en behoeft naast voornoemde onderzoeksprogrammering, ook beleids- en
praktijkprogrammering. Daarmee streeft het programma naast wetenschappelijke impact, nadrukkelijk ook naar substantiële maatschappelijke en
economische impact.
Het gebied dat Vitaal Nederland bestrijkt, staat omschreven in het human
performance continuüm (zie pagina 66, inclusief de vermeende positieve
gevolgen van sportgerelateerde vitaliteit voor cognitieve leerprestaties bij
jeugd en (arbeids)productiviteit bij volwassenen). Het beslaat enerzijds de
ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor de gehele bevolking, waarbij
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het stimuleren van sportieve activiteit het centrale thema is. More people, more
active, more often is het motto. Groeperingen at risk, zoals ouderen, mensen
met een lage sociaaleconomische status, middelbare scholieren, allochtonen
en chronisch zieken, verdienen hierbij extra aandacht.
De andere pijler van Vitaal Nederland richt zich op onderzoek naar interventies ter preventie en behandeling van (sport)blessures en aandoeningen en
hun maatschappelijke en economische consequenties (waaronder school- en
arbeidsverzuim en productiviteitsverlies). Ook richt het zich op onderzoek
naar en de implementatie van de behandeling en preventie van sport- en
Het human performance continuüm

Hoog

Laag

Sub-optimaal

Optimaliseren van
gezondheid

Optimaliseren van
performance

Blessure, aandoening,
ziekte

Kwaliteit/welzijn

Sporter

- Blessurebehandeling
- Chronische aandoeningen / exercise
- Bewegen als therapie
- Herstelvoeding

- Beweegstimulering
- Gezondheidsbevordering
- Educatie en preventie
- Speciale groepen
- Voeding

- Prestatieverbetering
- Testen en meten
- Training en biomechanica
- Voeding en doping
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sportgerelateerde letsels. Daarnaast wordt, in het overgangsgebied met het
thema Talentvol Presteren, ook nadrukkelijk aandacht geschonken aan het
ondersteunen van (top)sporters en onderzoek naar prestatieverbetering (performance enhancement) daar waar het de gezondheid van de sporters betreft.
Visie
Vitaal Nederland levert via sport en bewegen een belangrijke bijdrage aan
de verbetering van het welzijn, de gezondheid en de sociale cohesie van de
Nederlandse bevolking en aan een versterking van de (kennis)economie van
Nederland.
Vitaal Nederland sluit aan bij meerdere thema’s die in het Sectorplan onderscheiden worden: bij Talentvol Nederland Presteren aangezien meer actieve,
sportende kinderen zal leiden tot meer kansrijke talenten, die minder kans
lopen op een blessure die hun carrière vroegtijdig doet beëindigen. Ook
sluit Vitaal Nederland aan bij Meedoen in Nederland en Kaart van Nederland, voor
wat betreft de samenwerking tussen meerdere sociale partijen en instanties.
Maar ook de inrichting van wijken, buurten en sportaccommodaties en het
ontwikkelen van beleid in het kader van bewegingsstimulering.
Al deze doelen worden door bundeling van sportonderzoek en -onderwijs
bij de deelnemende universiteiten, hogescholen, overige kennisinstituten en
sportorganisaties gerealiseerd, ieder vanuit hun eigen kracht en expertise. De
bestaande en nieuw gegeneerde kennis en innovaties, worden breed verspreid en geïntegreerd in de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s van de
participerende partners. Hiervoor is in eerste instantie vraag en vraagsturing
nodig vanuit het praktijkveld. Daarnaast moet het vertalen van de resultaten
van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, onder
meer via het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en met behulp van
maatschappelijke organisaties en veldpartijen, worden gefaciliteerd.
4.2.2 Wat is er concreet over vijf jaar?
In 2016 is het sportonderzoek en -onderwijs zowel kwalitatief als kwantitatief op olympisch niveau. Dat betekent dat er vernieuwend en toepasbaar
onderzoek wordt verricht, dat effect heeft op de gezondheid van de bevolking of delen daarvan, en dat de doelstelling van het thema Talentvol
Nederland Presteren ondersteunt. De onderzoeken hebben relevante basisgegevens en nieuw toepasbare kennis op zowel fundamenteel als praktijkniveau opgeleverd, die geleid hebben tot relevante innovaties ten aanzien
van sport- en bewegingsstimulering, het maatschappelijk en economisch nut,
in termen van onder meer vitaliteit, cognitieve leerprestaties en (arbeids)productiviteit, blessurepreventie, ziektelastvermindering en in de overlappende
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thema’s. De gegenereerde kennis is geïntegreerd in bestaande bachelor- en
masteropleidingen en nieuw of door te ontwikkelen opleidingen tot bijvoorbeeld beweeg- en leefstijladviseur/coach.
In 2016 zjin deze nieuwe bachelor- of masterafgestudeerden opgenomen in
de bestaande zorgbekostigingsstructuren. Waar nu nog zorgkosten grotendeels en primaire preventie vaak niet of slechts op beperkte schaal wordt
vergoed, zullen deze richting 2016 beide geïntegreerd worden in het zorgstelsel. Op deze wijze kunnen deze nieuwe professionals op grote schaal
bijdragen aan de missie en de doelstellingen van een Vitaal Nederland.
Met de oprichting van het Netherlands Sports Sciences Institute (NeSSI), is
er een kennisinstituut van allure dat de doelstellingen van Vitaal Nederland
optimaal kan realiseren, en waarin de relatie met Talentvol Nederland Presteren, en de overige thema’s, gestructureerd is. Het NeSSI voert baanbrekend,
innovatief, translationeel12 onderzoek uit op het terrein van sport, bewegen
en gezondheid. In het NeSSI zijn tevens de sport-, beweeg- en gezondheidsactiviteiten verenigd van een aantal hogescholen en universiteiten met een
bestaande (deel)inspanning en profilering op het terrein van de sport en met
relaties met partners in het veld. Het NeSSI biedt een continuüm dat loopt
van verdiepend, theoretisch gedreven onderzoek, via toegepast onderzoek
naar onderzoek gericht op het beantwoorden van vragen vanuit de (sport)
praktijk en het implementeren van de revenuen. De aansluiting bij reeds
bestaande initiatieven op het gebied van bewegen en gezondheid, zoals het
Landelijk Overleg SportgezondheidsOnderzoek (LOSO) en Food Valley13,
zal de huidige initiatieven versterken en verbreden.
Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met partners uit de overige
thema’s en met andere kennis- en praktijkinstanties in Nederland, zoals
TNO, NISB, VSG, InnoSportNL en NOC*NSF. Deze fungeren samen met
landelijke, provinciale en gemeentelijke instanties en het bedrijfsleven als de
verbindende schakel tussen onderzoek en (beleids)praktijk.

“

Frank de Vries, wethouder sport gemeente Groningen
Groningen is kennisstad op allerlei terreinen. Heel Nederland naar olympisch niveau is een ambitie die past bij de ambitie van onze stad.
Samen met onze onderwijsinstellingen onderzoeken we de effecten
van ons beleid van vroeg beginnen met bewegen en dat een levenlang
volhouden. Met organisaties uit Noord-Nederland en het Centrum voor
Topsport en Onderwijs in Heerenveen bouwen we aan een sportnetwerk
van olympisch niveau.

”
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Vanuit de (beleids)praktijk is ook het monitoren van het beweeggedrag van
de Nederlandse bevolking van groot belang, zodat ontwikkelingen met betrekking tot bewegen, inactiviteit, kracht, overgewicht en sedentair gedrag in
Nederland gesignaleerd kunnen worden. Evenals het gericht monitoren en
evalueren van de effecten van interventies.
Het programma Vitaal Nederland continueert na 2016. Er zal dan ook intensief worden gewerkt aan een vervolgprogramma van 2016 tot de
Olympische Spelen van 2028. Het is de gezamenlijke ambitie van de
sector en de overheid dat die Spelen gaan plaatsvinden in een alleszins Vitaal
Nederland.
4.2.3

Prestaties: resultaten na vijf jaar?

Gezamenlijk:
- oprichten NeSSI, waarin Talentvol Nederland en Vitaal Nederland (en de
mogelijke relatie naar de andere thema’s) hun samenwerkingsverband
vastleggen;
- nieuwe producten op de markt ter bevordering van Vitaal Nederland;
- preventieve interventies en acties opgenomen in het zorgstelsel.
Voor Vitaal Nederland gelden de volgende doelstellingen:
WO:
- publicaties: 100 per jaar;
- proefschriften: 10-20 per jaar;
- patenten en toepassingen: onbekend;
- masters: 400 per jaar.

12

13

De Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) beschouwt translationeel onderzoek als een fase in de
kennisketen. Het omvat alle stappen van identificatie van mogelijke aanknopingspunten voor diagnostiek, preventie of behandeling, tot en met vroege toepassing in de kliniek. Relevante kenmerken
van translationeel onderzoek volgens de RGO: essentieel, samenwerking klinisch - niet-klinisch,
relatie met humane data of humaan materiaal, aangrijpingspunt geïdentificeerd, gericht op het vinden
van proof of concept in klinische setting. Aanvullend: gebruikte diermodellen robuust en ontwikkeld
op basis van ziektebeeld; onderzoek voortgang op basis van milestones en eindpunten.
In Gelderland (Food Valley) bevinden zich kennisinstellingen, sportorganisaties en bedrijven met
unieke expertise op het gebied van voeding, sport en beweging. Wat betreft de kennisinstellingen
zijn dat de HAN, de WUR, het Ziekenhuis Gelderse Vallei (heeft een alliantie met de WUR op het
gebied van voeding en exploiteert een sportmedisch adviescentrum) en NIZO food research. Als
verbindende schakel met de sportsector verkeert NOC*NSF op Papendal in een unieke positie.
De effectieve onderlinge samenwerking tussen deze instellingen en het bedrijfsleven op het gebied
van voeding en sport, met als producten kennisoverdracht en innovatie voldoet aan de succesvoorwaarden focus, massa en kwaliteit en heeft de potentie om in 2016 regionale, nationale en internationale allure te bereiken. Op grond hiervan wordt als doel gesteld om in de Food Valley te komen tot
een samenwerkend netwerk voor voeding en sport.
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HBO:
- lectoraten en regionale kenniswerkplaatsen: 12;
- professional promoties en proefschriften: 8 per jaar;
- praktijk-/docentenonderzoekers: 24 per jaar;
- bachelors instroom/uitstroom: 500/320 per jaar;
- professional masters: 50 per jaar;
- landelijke professional masters ‘Healthy Lifestyle’: 30 per jaar;
- landelijke minor: 100 per jaar.
4.2.4 Wat is er nodig van hier naar daar?
Wat is er nu?
Momenteel gebeurt er al veel op het gebied van basaal en toegepast onderzoek en de ontwikkeling, implementatie en verspreiding van hieruit voortkomende kennis en innovaties. Maar er is nog steeds een grote kloof tussen
de kennisontwikkelende instanties (WO en HBO) en de sportwereld. Door
nauwere samenwerking tussen WO en HBO, beleid en praktijk op dit thema,
is veel winst te behalen.
Voor wat betreft het sportwetenschappelijk onderzoek in relatie tot prestatieverbetering en gezondheid, nemen de VU en de RUG in Nederland de
belangrijkste plaats in. Deze universiteiten kennen als enige in Nederland
een volwaardige bachelor- en masteropleiding in de bewegingswetenschappen (FBW/VU en BW/RUG), waarbinnen onderwijs en onderzoek met
betrekking tot sport een prominente plaats innemen en van waaruit met
betrekking tot de valorisatie van het onderzoek hechte relaties met sportinstellingen gesmeed zijn. Ook is er in Maastricht een opleiding bewegingswetenschappen, waar het onderzoekszwaartepunt ligt op de mechanismen
waarop beweging kan bijdragen tot de handhaving en verbetering van
gezondheid. WUR en onderzoeksinstellingen als NIZO food research laten
ook een ontwikkeling zien, met name op het gebied van voeding, prestatie
en gezondheid.
Binnen de RUG bezit het UMCG over het grootste universitair sportmedisch centrum van Nederland. Voor VUmc geldt dat zij de grootste universitaire extramurale onderzoeksgroep heeft op het terrein van sport, bewegen
en gezondheid in de vorm van het kenniscentrum Body@Work, een samenwerking tussen TNO en VUmc. Voor zowel de VU als de RUG geldt dat
het sportwetenschappelijk onderzoek geflankeerd wordt door universitaire
medische centra; UMCG en VUmc vormen samen met het UMC Utrecht,
Erasmus MC en Maastricht UMC, het Landelijk Overleg SportgezondheidsOnderzoek (LOSO). Ook is er een relatie met andere disciplinegroepen,
bijvoorbeeld economie en psychologie, waar sportgerelateerd onderzoek een
belangrijke plaats inneemt.
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Bij beide universiteiten, RUG en VU, is er sprake van structurele samenwerking, in een vorm die lijkt op een academische werkplaats, met hoger onderwijspartners als de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Haagse
Hogeschool, Hogeschool Inholland, en partners als TNO en de Technische
Universiteiten van Delft en Twente.
Eveneens is er een relatie met revalidatiecentra betreffende (top)sport voor
mensen met een beperking. Veel van het onderzoek wordt in samenwerking
met NOC*NSF, InnoSportNL, TNO, NISB, Consument en Veiligheid,
W.J.H. Mulier Instituut, Vereniging voor Sportgeneeskunde, nationale sportbonden en in talentontwikkeling geïnteresseerde topclubs, verricht. Voorbeelden zijn onderzoek met betrekking tot schaatsen, zwemmen, roeien,
voetbal, volleybal, turnen en zeilen. Ook werkt LOSO samen met de Centra
voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam en Heerenveen.
De gezamenlijke partners binnen LOSO (alsook andere organisaties als
Trimbos-instituut, AMC, Radboud Universiteit Nijmegen) voeren een door
ZonMW gefinancierd onderzoeksprogramma uit, genaamd ‘Sport, Bewegen
en Gezondheid’. Dit programma verloopt in twee tranches. De eerste tranche is beëindigd (2004-2006), de tweede is geëindigd in 2010. LOSO heeft
suggesties voor verdere onderzoeksprogrammering voor onderzoek opgesteld. LOSO heeft tevens een strategisch plan14 opgesteld voor een sterkere
profilering en positionering ten behoeve van het veld sport, bewegen en
gezondheid.
De hogescholen vervullen een belangrijke brugfunctie tussen de kennis die
op fundamenteel en op toegepast niveau ontwikkeld wordt, en de sportpraktijk. Dit vanwege hun directe contacten met de sportpraktijk en via de opleidingen. Alleen al op sportgezondheid gerelateerde bacheloropleidingen van
de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Fontys
Hogescholen en Hogeschool Inholland, stromen jaarlijks 400 studenten in
en studeren er 240 af tot beweeg- en leefstijlprofessional.
Er zijn meer dan tien lectoraten aan deze hogescholen die toegepast onderzoek verrichten dat betrekking heeft op de thematiek van Vitaal Nederland.
In de kenniswerkplaatsen werken vertegenwoordigers uit de sportpraktijk,
kennisinstanties, bedrijven, studenten en docenten intensief samen.
De partijen verrichten en publiceren praktijkgeoriënteerd onderzoek en
ontwikkelen innovaties. Deze worden geïmplementeerd, geëvalueerd en
geïntegreerd in de opleidingen.

14

Strategisch Plan LOSO (september 2009), intern document. Doel notitie: toekomstvisie over de rol
en positie van het LOSO ten behoeve van het veld sport, bewegen en gezondheid.
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Al deze formele of informele samenwerkingsverbanden zoeken naar een
betere kennisinfrastructuur. Dit om de inzet voor onderzoek en onderwijs
op sport- en gezondheidsgebied te stimuleren, maar vooral om door hechte
dwarsverbanden overlapping te voorkomen en de effectiviteit van het onderzoek aanzienlijk te verhogen. Dit kan door een structuur of netwerk die een
uitgesproken verantwoordelijkheid heeft voor prioritering, programmering
en verspreiding van kennis voor de komende jaren, zoals het Netherlands
Sports Science Institute (NeSSI).
Wat is er nodig voor het realiseren van de gestelde doelen?
Om dit te bereiken is er een gestructureerde samenwerkingsvorm voor het
onderzoek op topniveau noodzakelijk. Dit is te realiseren door de oprichting
van het NeSSI. Dit instituut bundelt de reeds aanwezige krachten en slaat
een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk door een intensieve samenwerking tussen WO en HBO en afstemming met (landelijke) overheid,
maatschappelijke partners en veldpartijen. Er blijken duidelijk terreinen te
zijn waarop onderzoek verbonden, verdiept en vernieuwd dient te worden,
de zogenoemde witte vlekken op de onderzoekskaart.
De Sport, Exercise and Health Unit van het NeSSI richt zich op een onder72
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zoeksprogramma, dat een impuls nodig heeft zoals aangegeven in de
Kennisagenda Sport 2011-2016, die de volgende gebieden bestrijkt:
- Basaal onderzoek.
- Naar determinanten van beweeggedrag en de verandering daarvan, in
de biologische maar ook in de sociale context.
- Verdiepende kennis over de relatie tussen sport, bewegen en gezondheid, belasting en belastbaarheid, dosis-respons relaties van lichamelijke activiteit in relatie tot diverse orgaansystemen.
- Verdiepend onderzoek naar het ontstaan en beloop van chronische
blessures en de effecten van interventies daarop.
- Verdiepend onderzoek ten aanzien van de relatie met voeding op het
gebied van gezondheid en op het gebied van prestatie.
- Toegepast onderzoek.
- Onderzoek naar implementeerbare resultaten/interventies op het
gebied van bewegen en gezondheid, blessures en blessurepreventie,
en andere aandachtsgebieden.
- Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van deze interventies, daarbij
gebruikmakend van de kennis verkregen uit basaal onderzoek en
uitgaande van een systeemaanpak; interactie met de industrie, bijvoorbeeld de voedingsindustrie, zal hierin een grote steun kunnen zijn.
- De toepassing van lichaamsbeweging als therapeuticum (exercise is
medicine).
- Implementatie van kennis en effectieve interventies in de maatschappij.
- Kennistransfer naar de gezondheidprofessionals, op zowel WO- als
HBO-niveau. Het gaat hierbij om professionals als artsen, verpleegkundigen, fysio- en oefentherapeuten, beweeg- en leefstijladviseurs/
coaches, maar ook nadrukkelijk om professionals binnen het onderwijs (leraar lichamelijke opvoeding).
Het gaat om een impuls voor translationeel onderzoek aan beide zijden van
het onderzoekspectrum, lopend van basaal onderzoek tot implementatieonderzoek. Dit vindt plaats vanuit de actief participerende universiteiten
en kennisinstituten en tussen de verschillende thema’s, zodat binnen het
onderwijs een heldere kennisoverdracht tussen onderzoeks- en opleidingsinstituten is. Het overdragen van kennis en deskundigheid naar de praktijk,
en het begeleiden en goed uitvoeren van implementatietrajecten met lange
follow-up, waarin ook weer de andere thema’s vertegenwoordigd zijn, heeft
een belangrijke rol.
Een belangrijke eerste stap daarbij is een vervolg op de ZonMw-financiering
voor het programma Sport, Bewegen en Gezondheid (een derde tranche).
In een dergelijk programma kan onderzoek naar sport en bewegen programSectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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matisch worden uitgezet, gestuurd worden op samenwerking, kennis gebundeld worden en ondersteuning worden geboden aan de implementatie van
veelbelovende, effectieve interventies. Zoals ZonMw stelt: ‘Het onderzoeksprogramma dient plaats te bieden aan fundamenteel strategisch onderzoek,
maar ook toegepast onderzoek. Innovatie, (kosten)effectiviteit en implementatieonderzoek zijn daarin kernbegrippen. In het onderzoeksprogramma zou
zowel aandacht voor de (borging van) onderzoeksinfrastructuur als onderzoeksprojecten moeten zijn. Voor het toegepast onderzoek is de vorm van
academische werkplaatsen (samenwerking universiteit, hogeschool, praktijk
en beleid) een goede vorm om aansluiting bij de behoefte van de praktijk te
vinden.’

4.3
4.3.1

Meedoen in Nederland Sportparticipatie
Inleiding

Het maatschappelijk belang van ‘meedoen aan sport en bewegen’ is de
afgelopen decennia prominent op de voorgrond komen te staan. Nederland hoort op het gebied van de breedtesport op onderdelen tot de top
van Europa. Niettemin ligt binnen het Olympisch Plan 2028 de opgave
om sportdeelname/-frequentie op een structureel hoger peil te krijgen en
de maatschappelijke effecten hiervan verder te vergroten. Deze hogere
ambities vragen om meer kennis en een betere vertaling daarvan richting
de praktijk; over wie wel en niet aan sport deelnemen en hoe vaak, over de
achterliggende mechanismen hiervan, over de voorwaarden en betekenissen van sportdeelname – positief en negatief, bedoeld en onbedoeld – en
over effectieve interventies en best practices om die deelname en betekenis te
vergroten.
Om de Meedoen-doelstellingen uit het Olympisch Plan 2028 te realiseren, is
een programma nodig dat onderzoeksmatige onderbouwing levert voor het
te voeren beleid, de maatschappelijke discussie over die doelstellingen en programma’s voedt met wetenschappelijke inzichten, waar nodig kritische kanttekeningen plaatst en dat zinvolle suggesties doet voor alternatieve keuzes.
Meedoen betreft het onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop burgers en organisaties participeren in de sport15, de voorwaarden waaronder
die participatie tot stand komt16 en de maatschappelijke effecten die daarmee worden bewerkstelligd – bedoeld17 en onbedoeld18. Kortom, Meedoen
staat voor het onderzoek naar maatschappelijke aspecten van sport en
sportparticipatie.
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Vanuit zijn sociaalwetenschappelijke19 basis vormt de Meedoen-ambitie van
de rijksoverheid voor het Meedoen-onderzoek de belangrijkste focus. Maar
het heeft ook betrekking op sociaalwetenschappelijke aspecten aan de vier
andere ambities die de overheid in het kader van het Olympisch Plan 2028
heeft vastgesteld. Het onderzoek binnen Meedoen is geïnteresseerd in alle
activiteiten die zich als sport aandienen, inclusief het recreatieve bewegen,
actieve leefstijlen en de lichamelijke opvoeding, van mensen met en zonder
beperkingen.
Met de groei van de sport heeft ook het sportonderwijs en -onderzoek op
het gebied van Meedoen een impuls gekregen. In de vorm van het W.J.H.
Mulier Instituut is er een krachtig onderzoeksinstituut ontstaan dat als
netwerkorganisatie zowel wetenschappelijk als beleidsgericht onderzoek uitvoert en coördineert. Al dan niet verenigd in dit instituut houden diverse universiteiten en hogescholen zich met sociaalwetenschappelijk sportonderzoek
bezig. Ook zijn verschillende publieke en commerciële onderzoeksbureaus op
dit terrein actief. Maar voor de realisatie van de ambities van het Olympisch
Plan is dat niet genoeg. Versterking van de kennisinfrastructuur20 is noodzakelijk, zoals ook is aangegeven in de Kennisagenda Sport 2011-2016.
Ambitie
- In 2016 is Nederland internationaal gezaghebbend op het gebied van
sociaalwetenschappelijk sportonderwijs en -onderzoek (sportparticipatie, bewegingsonderwijs, sportaanbod, sportwaarden, maatschappelijke,
sociale en culturele aspecten van sport).
- In 2016 is een Meedoen-kennisinfrastructuur gerealiseerd die een aantoonbare meerwaarde heeft in de realisatie van de Meedoen-doelstellingen
binnen het Olympisch Plan 2028. Deze kennisinfrastructuur levert on-

15
16
17

18

19

19

Als sporter, vrijwilliger, werkende, kijker, toeschouwer, ouder, buurtbewoner, belastingbetaler, etc.
Tijd, geld, fysieke gesteldheid; ruimte, aanbod, kader; netwerk, sportsocialisatie (school, ouders).
Cohesie en integratie; fair play, sportiviteit en respect; identiteit en nationale trots; duurzame actieve
leefstijl; persoonlijke eigenwaarde en levensgeluk; vermindering gedragsproblemen en psychische
klachten; vermindering schooluitval; verbetering leerprestaties; cultureel klimaat met ruimte om te
excelleren; grotere doelgerichtheid, ambitie, teamwork; levensvatbare sportinfrastructuur, leefbare en
aantrekkelijke binnensteden, kwaliteit van de leefomgeving; bevorderen van participatie en instandhouden van elementaire schakels in de civil society; maatschappelijke aspecten van topsport bevorderen
en voorkomen talentuitval.
Bijvoorbeeld: voetbalvandalisme, faalangst, eetstoornissen, dopinggebruik, verruwing van omgangsvormen binnen en buiten het veld, patronen van uitsluiting, bevestiging van stereotype denkbeelden.
Onderzoek mag niet blind zijn voor deze mogelijke schaduwzijden van de sport, ook het beleidsmatige sportonderzoek niet.
Bedoeld worden: sportsociologie, -geschiedenis, -ethiek, -bestuurskunde, -(ortho)pedagogiek, antropologie; gender- en minderhedenstudies; psychologie en aanverwante wetenschappelijke disciplines
(zoals mediastudies, marketing, en communicatiewetenschappen) alsmede sport en recht.
Kennisinfrastructuur behelst het stelsel van organisaties, programma’s en financieringsbronnen aan
de hand waarvan onderzoek tot stand komt en waarmee de resultaten uit dat onderzoek verspreid en
vertaald worden richting uiteenlopende organisaties en werkenden in het veld.
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derzoeksmatige onderbouwing voor de betreffende beleidsprogramma’s,
voedt de maatschappelijke discussie over die doelstellingen en programma’s met wetenschappelijke inzichten, plaatst daar waar nodig kritische
kanttekeningen en levert zinvolle suggesties voor alternatieve keuzes.
Verder reikt de kennisinfrastructuur tools, modellen en gegevens aan
waarmee beleid en praktijk concreet aan de slag kunnen en ondersteunt
het verdere internationale profilering van en erkenning voor het Nederlands sportonderzoek.
4.3.2 Wat is er concreet over vijf jaar?
Voor wat er over vijf jaar nodig is, baseren we ons op de aanbevelingen uit
de Kennisagenda Sport 2016 en de analyse die daaraan ten grondslag ligt.
- Er dient een kwalitatief hoogstaand en internationaal concurrerend,
excellent inhoudelijk onderwijs- en onderzoeksprogramma te worden gerealiseerd, langs de lijnen van de Kennisagenda Sport 2011-2016, waarin
WO en HBO participeren, met daarbinnen als centrale vragen21:
- Wat zijn de ontwikkelingen in de betrokkenheid van burgers bij
sport22, wat is de maatschappelijke betekenis van sport, in het sport
aanbod en de governance van sport?
- Hoe kunnen deze ontwikkelingen en verschillen worden verklaard?
- Onder welke voorwaarden kan sport maatschappelijk van beteke-		
nis zijn (op het gebied van gezondheid, cohesie, economie, ruimtelijke
kwaliteit, topsportklimaat en talentontwikkeling)? Wat zijn hierin
effectieve interventies om zowel de sportparticipatie als de maat
schappelijke betekenis van sport te vergroten en welke onbedoelde
gevolgen brengen die mogelijk met zich mee?
- Er moet meer massa en focus komen in het sociaalwetenschappelijke
sportonderzoek, door bundeling en aansturing vanuit een internationaal
toonaangevend Research Centre for the Value of Sports (RCVS).

“

Joost Helms, wethouder sport Eindhoven
Eindhoven, als centrum van de Brainportregio, stimuleert met innovatie en techniek de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en de sport- en zorgsector. Daardoor kunnen mensen meedoen, hun talenten ontwikkelen en excelleren in de sport. Zo betrekken
we de Eindhovenaren zoveel mogelijk met sport en bewegen, zorgen we
dat er ruimte is voor brede talentontwikkeling en doorgroei naar de top.
We willen dat mensen samenleven, en dat er voldoende leerwerkplekken, stages en vrijwilligerswerk zijn om ervaring op te doen voor werk en
invulling vrije tijd.

”
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- Er moet een state-of-the-art dataverzamelingsprogramma worden gerealiseerd voor het verzamelen, beheren en ontsluiten van data over Meedoen
in en door sport ten behoeve van monitoring en benchmarking (lokaal,
provinciaal, internationaal, tussen bonden).
- Er moet een up-to-date kennisverspreidingsinstrumentarium worden
gerealiseerd om onderzoeksuitkomsten te verspreiden en te vertalen naar
het veld.
Concreet betekent dit:
Onderwijs- en onderzoeksprogramma/Research Centre for the Value of Sports
- Het onderzoeksprogramma richt zich op het maatschappelijk belang van
meedoen aan sport en bewegen (voor mensen met en zonder beperking,
autochtoon en allochtoon, man en vrouw, jong en oud), op de voorwaarden en betekenissen van sportdeelname, op effectieve interventies en best
practices om die deelname en betekenis te vergroten. Ook richt het zich op
de sociale en culturele aspecten van topsport.
- Het onderzoeksnetwerk van het W.J.H. Mulier Instituut dient te worden
uitgebouwd tot een Research Centre for the Value of Sports. Met het
W.J.H. Mulier Instituut is een gedegen trackrecord opgebouwd en zijn
bewezen positieve ervaringen opgedaan. Versterking en verbreding van
dit gremium is noodzakelijk om de aanwezige potentie te benutten en de
stap te maken naar werkelijk excellent onderzoek. De vorming van het
instituut maakt het mogelijk om de massa en focus aan te brengen in het
Nederlandse sociaalwetenschappelijke sportonderzoek, dat nodig is om
(h)erkend te worden als internationaal toonaangevend. Het instituut realiseert daartoe de benodigde kanalisering en bundeling van het onderzoek
van universiteiten, hogescholen én beleidsorganisaties. Vanuit een basisfinanciering vanuit de ministeries van OCW en VWS, ondersteunt het de
instellingen in het zoeken naar Europese geldstromen en het onderhouden van internationale netwerken. Verder voert het instituut de regie over
Meedoen-onderzoeksprogramma’s (waarin universiteiten, hogescholen en
beleidsonderzoeksorganisaties participeren met hun eigen onderzoekers),
coördineert het de Meedoen-dataverzamelingsprogramma’s (grotendeels

21

22

Met bijzondere aandacht voor specifieke thema’s als inrichting, kwaliteit en effecten van bewegingsonderwijs, schoolsport en verenigingssport, effectiviteit en achtergrond van sportdeelname, nieuwe
media (effecten op betekenis sport en sportdeelname), maatschappelijke aspecten van topsport,
doping (prevalentie, determinanten, effectiviteit interventies, relatie sportkeuzes).
Met aandacht voor onder meer de verschillende wijzen waarop mensen betrokken zijn bij sport, de
intensiteit van die betrokkenheid (aantal malen sport per week etc.), de kwaliteit van die betrokkenheid, en de internationale vergelijking.
Met bijzondere aandacht voor specifieke thema’s als inrichting, kwaliteit en effecten van bewegingsonderwijs, schoolsport en verenigingssport, effectiviteit en achtergrond van sportdeelname, nieuwe
media
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uitgevoerd door instituten als SCP en CBS), speelt het een centrale rol in
de kennisverspreiding en ondersteunt het de kenniscentra en het HBO
bij het ontwikkelen van tools en instrumenten om onderzoeksbevindingen te vertalen.
Aan ieder van de zes universiteiten waar nu reeds structureel sociaalwetenschappelijk sportonderzoek plaatsvindt (RUG, UVA, UU, UVT, EUR,
VU), dienen zes reguliere fulltime leerstoelen te worden ingesteld en acht
deeltijd bijzondere leerstoelen (twee aan ieder van de andere vier universiteiten met een sterke sociaalwetenschappelijke traditie (RU, UL, UT,
WUR), op de kernthema’s van Meedoen (participatie en maatschappelijke
betekenis) en de dimensies die daarin te onderscheiden zijn23.
Aan de zes ALO’s en de andere vijf hogescholen die zich bezighouden
met sportmarketing en -management dienen elf kenniskringen en 22
daaraan verbonden lectoraten te worden ingesteld (met binnen iedere
leerstoel en kenniskring twee postdocs en vijf promovendi).
Er dient een tweede geldstroom Meedoen-onderzoeksprogramma te worden ingesteld om de betreffende postdocs en promovendi uit te financieren en te investeren in grote datacollecties.
Er moeten bachelor- en masteropleidingen worden gecreëerd rond de
betreffende leerstoelen en kenniskringen.
De totstandkoming van een gecoördineerd aanbod van regionaal gespreide postdoctorale nascholingsprogramma’s, moet worden gestimuleerd.

State-of-the-art dataverzamelingsprogramma
- In overleg met onder andere CBS, SCP en TNO dient een langetermijnstelsel van landelijke en lokale surveys (onder vraag en aanbod) te worden opgesteld, waarmee de ontwikkelingen binnen Meedoen adequaat kunnen worden gevolgd en dat voldoende mogelijkheden biedt om lokaal
en internationaal te benchmarken en de achtergronden van aangetroffen
verschillen te kunnen doorgronden (verschillen in beleid, sportcultuur,
persoonskenmerken).
Up-to-date kennisverspreidingsinstrumentarium
- Er moet een gemakkelijk te gebruiken, interactief en veel gebruikt kennisplatform, -portal of website worden gebouwd, waarin verschillende
instituten samenwerken om alle voor Meedoen relevante cijfers en
gegevens gemakkelijker vindbaar te maken voor het veld.
- Een Value of Sports internationale literatuurdatabase helpt het veld sneller en beter de weg te vinden naar de beschikbare (nationale en internationale) literatuur over de maatschappelijke betekenis van sport.
- Een Meedoen-publicatiefonds ter financiering van een serie vaste en
herkenbare reeksen (zoals Jaarboeken Sport, Rapportages Sport) biedt
het veld snel toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen in de sport, en
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populairwetenschappelijke boekuitgaven om de uitkomsten uit Meedoenonderzoeken voor een breed publiek toegankelijk te maken.
- Een jaarlijks terugkerende Dag van het Sportonderzoek biedt onderzoekers en beleidsmakers de mogelijkheid elkaar beter te vinden en meer
kennis uit te wisselen. Een levend en gewaardeerd Meedoen-internetplatform ondersteunt die uitwisseling.
- Academische werkplaatsen en ‘Meedoen-accountmanagers’ bij alle instituten die participeren in de Meedoen-programma’s, helpen om kennis te
vertalen naar de praktijk en voeden het onderzoek met praktijkkwesties.

23

Duurzame sportdeelname; sportpedagogiek/bewegingsonderwijs/sport en school; maatschappelijke betekenis van sport (sport en individu, sport en samenleving, sportevenementen); innovatieve
concepten (sportmarketing, sportbusiness); sport, media en internationalisering; professionalisering
in de sport (governance, arbeidsmarkt, vrijwilligersvraagstukken, sport en recht); en beschouwingen
over sport (sportfilosofie/sportethiek, sportgeschiedenis). Zie verder de Kennisagenda Sport 20112016.
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4.3.3 Prestaties: resultaten na vijf jaar?
WO:
onderzoekprogramma:
- wetenschappelijke publicaties: 80 per jaar;
- promoties: 9 per jaar;
- patenten en toepassingen: 0.
onderwijsprogramma:
- bachelor per jaar (per opleiding): instroom: 150, afgestudeerden: 135;
- minoren: instroom 150 per jaar;
- masters (per opleiding): instroom 350, afgestudeerden 315.
HBO:
onderzoekprogramma:
- lectoraten en kenniskringen: 33 wetenschappelijke publicaties per jaar;
- professional promoties: 11 per jaar.
onderwijsprogramma:
- bachelors per jaar: instroom 2200, afgestudeerden 1320;
- masters per jaar: instroom 120, afgestudeerden 72;
- spin-offs: 3 per jaar.
Beleidsgerichte onderzoeksinstituten:
onderzoekprogramma:
- 42 wetenschappelijke publicaties per jaar (waaronder Rapportage sport
iedere 2 jaar);
- 1 promotie per jaar.
4.3.4 Wat is er nodig van hier naar daar?
Wat is er nu?
In Nederland bestaat een samenwerkingsverband via het W.J.H. Mulier
Instituut24. De universiteiten die nu al samenwerken in MI-verband, zijn
UVA, UVT, UU, RUG. Gezamenlijk wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd (in opdracht en samenspraak met het ministerie van VWS) en is er
een bureauorganisatie actief. Ook de VU is hierbij betrokken, evenals – op
enige afstand – de EUR. Het huidige onderzoeksprogramma ‘Passie, praktijk en profijt’, het tweede vierjarige programma, loopt eind 2010 af.
Op basis van de ervaringen opgedaan in dat programma, wordt gewerkt aan
een derde onderzoeksprogramma 2011-2014.
Anno 2010 vindt er structureel sociaalwetenschappelijk sportonderzoek
plaats aan bovengenoemde zes universiteiten, elf hogescholen en zeven
beleidsmatige onderzoeksorganisaties. De HBO’s bieden – als dé plaats waar
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kader wordt opgeleid dat later bij kinderen de voedingsbodem legt voor een
duurzame betrokkenheid bij sport – bekostigd alleen bacheloropleidingen
aan. Buiten de bekostigingssystematiek zijn er twee onbekostigde masterstudies, een aan FSH en een privaat initiatief in Groningen (SMI). Wetenschappelijk sportonderwijs vindt hoofdzakelijk plaats aan de UU (bachelor, minor
en master) en aan de UvT (master). Verder worden er sociaalwetenschappelijke sportvakken gegeven aan onder andere de UvA, de VU en de RUG.
WO:
onderzoekprogramma:
- wetenschappelijke publicaties: 20 per jaar;
- promoties: 3 per jaar;
- patenten en toepassingen: 0.
onderwijsprogramma:
- bachelors per jaar: instroom 50, afgestudeerden 45;
- minoren: instroom 50;
- masters per jaar (per opleiding): instroom 170 (incl. 120 losse vakken),
afgestudeerden 150 (incl. losse vakken).
HBO:
onderzoekprogramma:
- lectoraten en kenniskringen: 5 wetenschappelijke publicaties per jaar;
- professional promoties: 1 per jaar;
onderwijsprogramma:
- bachelors per jaar: instroom 2175, afgestudeerden 1100;
- masters per jaar: instroom 20, afgestudeerden: nog geen;
- spin-offs: 2.
Beleidsgerichte onderzoeksinstituten:
onderzoekprogramma:
- wetenschappelijke publicaties per jaar (waaronder Rapportage sport
iedere 2-3 jaar);
- minder dan één promotie per jaar.

24

Het W.J.H. Mulier Instituut is een stichting, gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Het bestuur wordt
gevormd door de vier participerende universiteiten. Een Raad van Toezicht, met vertegenwoordigers
uit het sportveld, adviseert het bestuur. Zie verder www.mulierinstituut.nl.
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Netwerk bedrijfsleven
Binnen Meedoen bestaat een uitgebreid netwerk van bedrijven (onder andere Asics, Nike, Philips en meerdere kleinere en lokaal opererende bedrijven)
en publieke en private organisaties, zoals de meeste gemeenten waar instellingen gevestigd zijn, GGD’s, raden voor jeugd en gezin, PO/MBO/VOraad, vrijwel alle grotere sportbonden en sportorganisaties (NISB, KVLO,
VSG, FGHS, GN, Dopingautoriteit, InnoSportNL), ministeries (VWS, SZW,
EZ, OCW), vrijwel alle provincies en provinciale sportraden.
Internationale samenwerking
European Association of Sport Management (EASM); European Association of Sport Sociology (EASS); International Sociology of Sport Associations (ISSA); European Physical Education Association (EPEA); International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE); Eurostat;
Europese Commissie; UEFA; universiteiten en hogescholen in vrijwel alle
Europese landen.
Wat is er nodig voor het realiseren van de gestelde doelen?
Binnen de plannen van Meedoen vormt de onderzoeksprogrammering 20112014 zoals nu in ontwikkeling door het W.J.H. Mulier Instituut een eerste
goede basis voor vervolgonderzoek. Vanuit de ambitie van meerjarenonderzoeksprogrammering op het thema Meedoen, kan deze programmering verder
doordacht worden op basis van de huidige vraagstukken binnen Meedoen. Dit
kan ook mede door een door NWO te financieren programma ‘Meedoen’,
gericht op verdieping en toepassing van de wetenschappelijke kennis met
betrekking tot de maatschappelijke, sociale en culturele aspecten van sport.
Voor een gedegen coördinatie van dit geheel is het van belang dat het W.J.H.
Mulier Instituut in de gelegenheid wordt gesteld om door te ontwikkelen tot
een Research Centre for the Value of Sports. Om dat te bereiken moeten
hoogleraren, lectoren en directeuren van beleidsonderzoeksorganisaties – in
samenspraak met het W.J.H. Mulier Instituut – elkaar vinden in een plan van
aanpak (2011), dat uitmondt in het doorontwikkelen van het instituut (2012)
en aansluitend in een conceptprogramma voor de uitvoering van onderzoek
en de vertaling van onderzoek naar de praktijk (2012-2016). Daarbij kan zinvol worden voortgebouwd op de aanbevelingen uit de Kennisagenda Sport
2011-2016 en de ervaring die bij het W.J.H. Mulier Instituut is opgedaan met
onderzoeksprogrammering. Mogelijk vindt een en ander gefaseerd plaats en
haken sommige instellingen eerder aan dan andere. Zo krijgt de coördinatie
en programmering van het onderzoek geleidelijk nader vorm, evenals het
verspreiden en vertalen van onderzoeksbevindingen naar de praktijk.
Parallel aan dit traject stellen instellingen hun eigen agenda’s op voor de
komende jaren. De uitkomsten daarvan worden, zo lang het RCVS nog
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niet is gevormd, besproken binnen de voorloper daarvan, het W.J.H. Mulier
Instituut, en binnen bestaande overleggen als het ALODO.
Het Mulier-werkverband vormt dus de basis voor de doorontwikkeling naar
het RCVS. Hierin participeren alle universiteiten met sterke sociaalwetenschappelijke faculteiten en een ambitie op het terrein van Meedoen (dus ook
mogelijk RU, UL, en in mindere mate WUR, UT, OU).
Verschillende hogescholen zijn nu ook al bij het Mulier-programma betrokken25. Het streven is om te komen tot zinvolle betrokkenheid bij het onderzoek op het thema Meedoen van:
- alle zes ALO’s en de bijbehorende opleidingen met betrekking tot sport
en bewegingseducatie, sportmanagement en sport, gezondheid en management;
- alle HBO’s die verder actief zijn op het terrein van sport en bewegingseducatie, sport, gezondheid en management, sportmanagement en
-marketing (op dit moment: Speco, HU, HR, HvA, HAN, Windesheim,
Hanzehogeschool, HHS, FSH en HZ).
Datzelfde geldt ook voor:
- onderzoeksinstellingen als SCP, CBS, Verweij-Jonker Instituut, Trimbosinstituut, RIVM, TNO, T.M.C. Asser Instituut;
- kenniscentra als NISB, Movisie, Kenniscentrum Recreatie;
- onderzoeks- en kennisorganisaties binnen de overige onderdelen van het
Sectorplan (ruimte, economie, presteren en gezondheid);
- diverse private onderzoeksbureaus;
- ministerie van VWS, VNG, VSG, IPO;
- NOC*NSF, sportbonden, koepelorganisaties als Fitvak, NPZ, FGHS,
Gehandicaptensport Nederland, Dopingautoriteit, GGD-Nederland,
KVLO, PO/MBO/VO-raad, MO-Groep, InnoSportNL;
- internationale partners als IOC, UEFA, FIFA, internationale wetenschappelijke gemeenschappen als ISSA, EASS, EASM, EPEA, ICSSPE.
Meedoen draagt bij aan andere thema’s van het Sectorplan
Meedoen heeft betrekking op het sociaalwetenschappelijke sportonderzoek en
refereert daarbij aan alle maatschappelijke aspecten van sport en bewegen.
In die zin heeft Meedoen raakvlakken met alle andere thema’s van het Sectorplan. Bovenop de vraagstukken die inherent zijn aan Meedoen zelf, wordt

25

Geldt op dit moment voor NHTV, Speco en CALO, maar ook met de meeste andere hogescholen
zijn of worden projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld met Hanze, FSH, HvA, HRO, HAN, HU, HHS.
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vanuit de bril van Meedoen een bijdrage geleverd aan de sociaalwetenschappelijke vraagstukken van alle van de andere genoemde thema’s (in permanent
overleg en nauwe afstemming met het onderzoek binnen die thema’s). Bij
Vitaal betreft dat vraagstellingen over deelname aan sport en bewegen en
het onderhouden van actieve leefstijlen; bij Talentvol Nederland en Ondersteuning studie Topsporters betreft het de sociale positie, inbedding en betekenis
van het bedrijven van topsport; bij Kaart van Nederland de relatie tussen ruimtelijke inrichting en sportdeelname, alsmede het onderzoek naar de vormgeving van sportaanbod; bij Nederland in Beeld gaat het over de sociale betekenis
van sportevenementen (lokaal en internationaal).
Meedoen draagt bij aan beleidsagenda’s overheid en praktijk
sportwereld
De Meedoen-ambitie zoals geformuleerd door het ministerie van VWS,
vormt de belangrijkste focus van het Meedoen-onderzoek. Maar daarnaast
raakt dit onderzoek nadrukkelijk ook de vier andere ambities die het ministerie van VWS in het kader van het OP2028 heeft vastgesteld. Wat betreft
de acht door NOC*NSF geformuleerde ambities vindt binnen Meedoen het
sociaalwetenschappelijke onderzoek plaats dat gestalte geeft aan de breedte84
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sportambitie, de sociaal-maatschappelijke ambitie, de media-ambitie en de
evenementenambitie. Daarnaast heeft Meedoen betrekking op de sociale en
culturele aspecten van de topsportambitie, de welzijnsambitie, de ruimteambitie en de economische ambitie. Het reikt daarbij de informatie aan die
beleidsmakers helpt om hun beleid te ontwikkelen en sportbestuurders,
marketeers, trainers, coaches, vakdocenten en combinatiefunctionarissen om
strategische keuzes te maken en in te grijpen in de sportpraktijk.

4.4
4.4.1

Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid
Inleiding

Het Olympisch Plan 2028 geeft een sterke en vernieuwende impuls aan
de ruimtelijke opgaven binnen de sport. Voor de breedtesport streeft het
Olympisch Plan een groei van de sportdeelname na: sporters zouden vaker
moeten gaan sporten en het aantal sporters zou moeten toenemen. Dit
streven impliceert meer tijdvakken gevuld met sport en dus een intensiever
gebruik van de bestaande sportvoorzieningen, en daarnaast meer ruimte die
geheel of gedeeltelijk is geaccommodeerd voor (specifieke) sportactiviteiten.
Buiten deze nagestreefde kwantitatieve groei van de sportdeelname (dus:
meer van de sport zoals we die nu kennen), is er sprake van kwalitatieve
veranderingen in de sportdeelname. Daarbij valt te denken aan verschuivingen in de populariteit van verschillende sporten (meer hockeyers, minder
handballers); de verschuiving van buiten naar binnen bij sommige sporten
en een groei van het gebruik van de openbare ruimte bij andere sporten; een
groei van toernooien en evenementen ten opzichte van reguliere competitie; de ontwikkeling van school- en bedrijfssport; de groei van aangepaste
spel- en sportvormen voor kinderen, ouderen en gehandicapten, etc. Deze
verschuivingen en vernieuwingen vragen niet zozeer meer van dezelfde
sportvoorzieningen, maar nieuwe vormen van accommodatie van de ruimte,
met bijbehorende eisen en vraagstukken van locatie, beheer en exploitatie.
Het Olympisch Plan heeft voor de topsport de ambitie bepaald op een
positie in de mondiale toptien van best presterende landen. Daarvoor moet
in Nederland de talentherkenning en -begeleiding verbeterd worden en dient
er meer en intensiever getraind te worden. In de sportpiramide zal tussen de
basis van de breedtesport en de top een stevig middenstuk moeten worden
vormgegeven, zodat in Nederland op behoorlijk hoog niveau competitie
kan worden gespeeld en toernooien kunnen worden georganiseerd. Zowel
de trainingen van topsporters en aspirant-topsporters, als de competities en
toernooien op hoog niveau dienen geaccommodeerd te worden. De topsportambitie stelt aan accommodaties zowel kwantitatieve eisen (met name
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waar het gaat om de beschikbaarheid van accommodaties voor het afwerken
van intensieve trainingsprogramma’s, bij voorkeur redelijk gespreid over het
land) als kwalitatieve eisen (ze dienen geschikt te zijn voor de sportbeoefening en het kunnen volgen van sport op hoog niveau).
De in het Olympisch Plan opgenomen evenementenambitie, waarbij het
uitgangspunt is dat er meer en grotere evenementen in Nederland georganiseerd gaan worden, brengt met zich mee dat er accommodaties beschikbaar
moeten zijn om die evenementen te kunnen organiseren. Deels overlapt
dit de benodigde accommodaties voor de realisatie van de topsportambitie. Maar de ambitie om meer evenementen te organiseren, heeft ruimtelijk
gezien wel een eigen accent. Waar het bij de eisen aan accommodaties vanuit
de topsport in eerste instantie vooral gaat om de sporttechnische kwaliteiten van de accommodaties, legt de evenementenambitie de nadruk op alles
om de sportaccommodatie heen: hotels, catering, bereikbaarheid, parkeren,
veiligheid, geschiktheid voor mediaverslaggeving, etc. De organisatie van
grootschalige evenementen is bovendien ondenkbaar zonder een verknoping
met lokale, regionale en/of nationale agenda’s van city- of regiomarketing,
sponsorbelangen, werkgelegenheidsontwikkeling en gebiedsontwikkeling.
Tot slot kennen ook de ambities van het Olympisch Plan op het gebied van
Meedoen (participatie, integratie) en Vitaal Nederland (gezondheid, bewegen)
een ruimtelijke component. Het gaat zowel om de realisatie en instandhouding van een in het dagelijkse leven goed bereikbare infrastructuur voor spelen, bewegen en sporten, als om een zodanige inrichting van de omgeving,
dat zij uitnodigt tot actief bewegen in de vorm van lopen en fietsen, spel en
informele sportbeoefening.
Accommoderen betekent zoveel als ‘in orde brengen’, ‘opmaken’ of ‘aanpassen’. Het Olympisch Plan vraagt om een bepaalde accommodatie van de
ruimte in Nederland om de geformuleerde ambities op het gebied van sport
en bewegen mogelijk te maken.
Van al het geld dat de overheid spendeert aan sport, komt bijna 90 procent
van de gemeenten, die op hun beurt 85-90 procent van dat geld aan het
bouwen, onderhouden, beheren en exploiteren van sportvoorzieningen
besteden. Jaarlijks gaat het om een nettobedrag van zo’n 800 miljoen euro.
Daarmee is de accommodatie van ruimte voor sport verreweg het belangrijkste beleidsinstrument dat wordt ingezet om de doelstellingen van het
sportbeleid te halen, althans in financiële termen.
Het bouwen van sporthallen en zwembaden is echter maar een deel van de
totale ruimtelijke agenda die is geïmpliceerd door het Olympisch Plan. Te
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denken valt verder aan het lokale speelbeleid; het onderwijshuisvestingsbeleid, waar onder meer de gymzalen en schoolpleinen onder vallen; het
recreatiebeleid; het verkeersbeleid, met name het deel gericht op het bevorderen van vormen van langzaam verkeer, maar ook de bereikbaarheid met
het openbaar vervoer en de parkeervoorzieningen bij sportgelegenheden;
de city- en regiomarketing; en het sociale vernieuwingsbeleid, gericht op het
versterken van de leefbaarheid in wijken.
Het moge hiermee duidelijk zijn dat een groot deel van de opgave om
Nederland te accommoderen voor het Olympisch Plan ligt op het bord van
de gemeentelijke overheid, die hier bij voorkeur vanuit een integrale visie
op sport, spel, bewegen en recreatie vorm aan dient te geven. Zonder de
inspanningen van de gemeenten in het verleden had Nederland niet in de
mondiale toptien gestaan wat betreft de breedtesport, en had Nederland ook
niet hoeven denken aan de toptienambitie voor de topsport. Met het oog
op de ambities van het Olympisch Plan is het echter de vraag of de aanpak
uit het verleden moet worden doorgetrokken naar de toekomst, of dat er
aanpassingen nodig zijn in het gevoerde beleid, zowel binnen gemeenten als
tussen gemeenten en het regionale en landelijke beleidsniveau.
Binnen gemeenten lijkt het vanzelfsprekend dat – waar de ambities van het
Olympisch Plan breder zijn dan het bouwen van meer sportaccommodaties
– het ook nodig zal zijn een meer visionaire aanpak te ontwikkelen, waarbij
sport, spelen en bewegen integraal worden meegenomen in projecten op het
gebied van locatieontwikkeling, sociale vernieuwing en stedelijke herstructurering. Daarnaast zal het, met name met het oog op een goede spreiding van
de kwalitatief betere voorzieningen, geschikt voor trainingen, wedstrijden
en toernooien op regionaal, nationaal en internationaal niveau, nodig zijn
tot beleidsafstemming en verevening te komen op regionaal en nationaal
niveau. Daarnaast is de kennisontwikkeling en verspreiding waar het gaat om
de ruimtelijke component van het Olympisch Plan, het meest gebaat en het
meest efficiënt wanneer dit plaatsvindt onder een vorm van nationale regie.
Thema’s in de ruimtelijke opgave
De verschillende ambities in het Olympisch Plan overziend, in combinatie
met de huidige en te verwachten toekomstige ontwikkelingen en vraagstukken op het vlak van de accommodatie van sport, spel en bewegen, en de
uitdagingen die er liggen om de leefomgeving beweegvriendelijker te maken,
zijn vijf thema’s te onderscheiden.
1. De beweegvriendelijke leefomgeving.
Bij dit thema gaat het om vrij fundamentele kennis over hoe de leefomgeSectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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ving van invloed is of kan zijn op het menselijk beweeggedrag en welke
condities nu juist bevorderend, dan wel belemmerend werken op het
menselijk beweeggedrag. Deze fundamentele kennis krijgt zijn vertaling naar
beleidsrelevante vragen en richtlijnen, zoals praktisch bruikbare kennis over
de relatie afstand/reistijd en sportdeelname; best practices van schoolpleinen
of beweegvriendelijke inrichting van wijken; de relatie tussen specifieke
kwaliteitskenmerken van sportaccommodaties en (top)sportprestaties; de
relatie tussen specifieke kwaliteitskenmerken van sportaccommodaties en de
‘klanttevredenheid’ van verenigingen en sporters, etc.
2. Duurzame bouw en exploitatie van sportaccommodaties.
Onder duurzaamheid wordt in dit verband verstaan de mix van sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Bij de sociale duurzaamheid wordt
gelet op het draagvlak voor een voorziening onder de bevolking – de mate
waarop men er trots op is, het als een ‘eigen’ voorziening beschouwt en
wenst bij te dragen aan de bescherming en instandhouding ervan, bijvoorbeeld door er vrijwilligerswerk te verrichten. Bij de economische duurzaamheid staan exploitatievraagstukken centraal, waarbij nadrukkelijk aan de orde
komt of en in hoeverre het voorzien in een beweegvriendelijke infrastructuur een overheidstaak moet zijn, of ook duurzaam mogelijk is op meer
commerciële grondslag. Bij de ecologische duurzaamheid staan vraagstukken
centraal als energiezuinige exploitatie en duurzaam bouwen.
3. Uitstralingseffecten van sportaccommodaties.
Sportaccommodaties kunnen diverse uitstralingseffecten hebben op hun
omgeving. Kennis van die effecten is van belang voor de planning, financiering, exploitatie en het beheer van accommodaties. Het gaat hier onder meer
om de betekenis van sportaccommodaties voor de waarde van de grond in
de (directe) omgeving van die accommodaties; de effecten van sportaccommodaties op richting, frequentie en dikte van verkeersstromen en parkeermogelijkheden; geluids- en milieueffecten; en effecten op het imago van de
stad of regio waar de voorziening zich bevindt. Nadrukkelijk hoort hier ook
de inzet van sport(accommodaties) als drager van gebiedsontwikkeling bij,
waarbij sportaccommodaties niet louter worden beschouwd als onrendabele
kostenposten, maar de positieve uitstralingseffecten leidend worden in de
inrichting van de ruimte.
4. Innovatie en multifunctionaliteit.
Het in de sport ingebakken streven naar prestatieverbetering, voedt de
drang naar innovatie. Deze innovatiedrang kan nog een extra impuls krijgen
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wanneer de druk om duurzaam te bouwen en te exploiteren toeneemt en/
of wanneer nadrukkelijker gestuurd gaat worden op wenselijke uitstralingseffecten en het tegengaan van negatieve uitstralingseffecten. De innovaties
gericht op de ontwikkeling van (kunststof)sportvloeren, zijn een duidelijk
voorbeeld van het type innovatie dat veel invloed heeft op het ruimtegebruik, de exploitatiemogelijkheden en de uitstralingseffecten van sportaccommodaties. Innovaties kunnen ook van organisatorische aard zijn, in de
vorm van nieuwe sporten en/of wijzen waarop de sport wordt beoefend.
Ook dit type innovaties kan grote gevolgen hebben voor het ruimtegebruik en/of de benodigde accommodaties. Multifunctionaliteit wordt deels
gedragen door innovaties, maar heeft ook veel te maken met de organisatie van het aanbod en ruimtelijk concentreren van sport en andersoortig
voorzieningenaanbod, zoals welzijnsvoorzieningen, scholen en commerciële
fitnesscentra. Hierbij is de vraag onder welke condities multifunctionaliteit
de gewenste meerwaarden oplevert, en hoe die meerwaarden te optimaliseren. Een concreet voorbeeld is de inrichting van een sportcampus, zoals dat
nu al gebeurt in een aantal grotere steden, met name die welke beschikken
over sportopleidingen op HBO-niveau.
5. Olympische hoofdstructuur.
Onder de olympische hoofdstructuur verstaan we een landsdekkende
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visie op de benodigde sportinfrastructuur en het instrumentarium om die
infrastructuur in te richten en in stand te houden. Het gaat hierbij vooral
om de ontwikkeling van kennis die nodig is om te komen tot beredeneerde
afwegingen ten aanzien van een landsdekkende sportinfrastructuur, die de
realisatie van de diverse ambities uit het Olympisch Plan mogelijk maakt.
Deels gaat het hierbij om sporttakspecifieke kennis (bijvoorbeeld de onderbouwing van een zwemaccommodatieplan dat past bij de olympische
ambities van de zwembond) en deels om sporttakoverstijgende kennis, bijvoorbeeld van synergetische effecten van bundeling van infrastructuur. Het
gaat overigens nadrukkelijk niet alleen om kennis die de topsportambities
ondersteunt, maar ook om kennis die relevant is voor het middenstuk en de
basis van de sportpiramide, en die bijvoorbeeld relevant is voor de regionale
spreiding van sportvoorzieningen.
Voor al deze thema’s geldt dat hieraan een veelheid van aspecten is te onderscheiden, en dat ze vanuit veel invalshoeken kunnen worden benaderd.
Vooralsnog kunnen de belangrijkste invalshoeken worden geclusterd in de
volgende drie: de economische, de ruimtelijke en de organisatorische/beleidsmatige benaderingen.
4.4.2 Wat is er concreet over vijf jaar?
Onderwijs en onderzoek in de sport zijn nog niet sterk gericht op de ruimtelijke opgaven. Hieronder worden de ambities van het OP2028 vertaald naar
de situatie in het hoger sportonderwijs en het sportonderzoek zoals dat zou
moeten zijn in 2016, voor wat betreft het thema ruimte en accommodaties
voor de sport. Er wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs, monitoring/
gegevensbestanden en kennis en expertiseontwikkeling.
Als het gaat om hoger onderwijs, dan zijn er naar verwachting in 2016 drie
typen opleidingen waar de aandacht voor sportaccommodaties en de rol van
sport in de ruimtelijke ordening en in gebiedsontwikkeling versterkt is:
- De opleidingen tot leraar lichamelijke opvoeding en aanverwante oplei-

“

Tonny van de Vondervoort, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland ondersteunt van harte het plan van het
Olympisch Vuur om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. De provincie werkt mee aan de ambitie van Nederland Sportland 2016 om te investeren in het topsportklimaat in Nederland. Mede
vanuit de doelstelling om van Nederland een sportland op olympisch
niveau te maken richten wij ons beleid in op het terrein van ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer, vrije tijd, economie, cultuur en communicatie. Daarbij is sportonderwijs en -onderzoek van groot belang voor de
ontwikkeling van sport. Voor sporters die willen excelleren is onderbouwing van de praktijk met onderwijs en onderzoek noodzakelijk.

”
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dingen, waarin mensen worden opgeleid om anderen te begeleiden in
hun sportieve ontwikkeling. In dit type opleidingen wordt door een vak
of minor de kennis over de betekenis van de fysieke omgeving en allerlei
aspecten van de accommodatie overgedragen. Zodat deze groep,
die zijn werk moet doen in die omgeving of accommodatie, daarvan
kennis heeft en kan reflecteren op mogelijkheden tot optimalisatie daarvan. Dit aandachtpunt is in 2016 versterkt in alle relevante opleidingen.
- Sporteconomie, sportmanagement en sportbeleidopleidingen (inclusief
de opleidingen en bijscholingstrajecten tot sportambtenaar), waar met
name meer aandacht is gekomen voor exploitatievraagstukken, effecten impactmetingen en haalbaarheidsstudies. Dit geldt in 2016 voor alle
sporteconomische opleidingen in het HBO en in één universitaire economieopleiding.
- Opleidingen op het gebied van planologie, ontwerpen/design, stedenbouw en logistiek, waar een specialisatie is ontwikkeld met betrekking tot
de planning en bouw van sportaccommodaties, de inrichting van beweegvriendelijke wijken en de rol van sport in gebiedsontwikkeling. Landelijk
is er ten minste één HBO-opleiding met dit profiel.
Wat betreft monitoring/gegevensbestanden is duidelijk wat waar wordt verzameld en hoe het zit met de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de verzamelde data. Er is een landelijke taakverdeling, de gegevensbestanden zijn
optimaal beschikbaar voor onderzoek en planning en de gegevensbestanden
zijn zodanig ingericht dat ze elkaar aanvullen en versterken. Er is éénduidigheid in de verzameling van gegevens (standaardvragenlijsten en registraties).
De gegevensbestanden zijn in beheer bij een beperkt aantal landelijke of
landelijk opererende kennisinstellingen.
In 2016 zijn er voor de kennis- en expertiseontwikkeling ten minste drie
centra of clusters: een met het accent op ruimtelijke, ontwerp- en inrichtingsvraagstukken, een tweede met het accent op economische vraagstukken, en
een derde met het accent op het beleidsmatige en organisatorisch perspectief.
Vanuit deze drie perspectieven wordt gewerkt aan alle vijf de thema’s die hierboven zijn genoemd, hoewel niet alle thema’s vanuit alle perspectieven even
interessant zijn en soms dan ook weinig aandacht zullen krijgen. Wat betreft
het economisch centrum of cluster ligt het voor de hand dat dit hetzelfde
centrum of cluster is dat zich ook bezighoudt met andere economische vraagstukken in de sport. Hetzelfde geldt voor het organisatorisch perspectief. Dit
sluit aan of is ondergebracht in het centrum of het cluster dat zich ook bezighoudt met andere organisatorische vraagstukken in de sport. In deze centra
of clusters wordt fundamenteel en praktijkgericht onderzoek gedaan, waarbij
wordt samengewerkt met hogescholen (lectoraten) en kennisinstellingen als
SCP, W.J.H. Mulier Instituut, TNO, Verweij-Jonker Instituut en RIVM.
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4.4.3 Wat is er nodig van hier naar daar?
Stappenplan verkenning behoeften aan onderwijs en onderzoek
In 2010 worden verschillende verkenningen uitgevoerd op het gebied van
ruimte en accommodaties voor sport en bewegen (onder andere Sport Atlas,
SportGis, olympische sportinfrastructuur en quick scan accommodatiebeleid). De invloed van de omgeving en de rol van afstand op de sportdeelname, de inrichting van beweegvriendelijke wijken, optimalisering van het
gebruik van accommodaties, exploitatievraagstukken, uitstralingseffecten en
de afstemming van de behoefte aan en het aanbod van sportaccommodaties, onder andere in het licht van de ambities van het Olympisch Plan, zijn
thema’s die worden genoemd in de Kennisagenda Sport 2011-2016, en voorkomen in de onderzoeksagenda NOC*NSF/Olympisch Vuur en het nieuwe
meerjarenonderzoekprogramma van het W.J.H. Mulier Instituut.
Op grond van de lopende inventariserende en onderzoekprogrammerende
activiteiten is begin 2011 een redelijk goed beeld beschikbaar van de meest
relevante onderzoeksthema’s en beschikbare gegevensbestanden op het
gebied van de sportinfrastructuur. Een kleine projectgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van Olympisch Vuur, W.J.H. Mulier Instituut, VSG
en één of twee kennisinstellingen, bundelt de uitkomsten van de lopende
verkenningen en inventariseert op grond daarvan de behoefte aan onderwijs,
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monitoring/gegevensbestanden, kennis en expertise. Deze inventarisatie is
gereed in het voorjaar van 2011.
Vervolgens dienen in 2011 partners te worden gezocht die invulling kunnen geven aan de gesignaleerde behoeften en invulling willen geven aan de
hierboven geformuleerde ambities voor 2016.
Voorjaar 2012 zou duidelijk moeten zijn welke partners in dit traject wensen te participeren, en wat hun bijdrage daarin zal zijn. Er zal in ieder geval
worden gesproken met:
- alle leraren lichamelijke opvoeding op hogescholen;
- alle HBO-sportmanagement en sportbeleidopleidingen;
- enkele nader te bepalen HBO-opleidingen op het gebied van planologie,
stedenbouw en logistiek;
- relevante kennisinstellingen als TNO, RIVM, Verweij-Jonker Instituut,
KEI, CBS en W.J.H. Mulier Instituut;
- UvA (ruimte), RUG (economie, ruimte), UvT (beleid, organisatie), UU
(organisatie) – over de academische kennisclusters.
In de periode 2013-2016 zal moeten worden gestart met de realisatie van de
ambities zoals hierboven verwoord.

4.5

Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality

4.5.1 Inleiding
De programmalijn Nederland in Beeld is gebaseerd op het gelijknamige
thema dat door het kabinet in haar notitie ‘Uitblinken op alle niveaus’ is
benoemd. De ambitie van dit thema is als volgt verwoord:
‘Nederland staat in 2028 in de wereld bekend als een klein land met grote ambities en
resultaten – onder andere als organisator van grote (sport)evenementen –, als betrouwbare handelspartner, als land met een excellent vestigingsklimaat en als aantrekkelijke
toeristische bestemming.’
De missie van Nederland in Beeld is het zodanig inrichten en versterken van
onderzoek en onderwijs en hun onderlinge interactie op het gebied van
sport, evenementen, toerisme, media en economie, dat zij op aantoonbare
wijze bijdragen aan de missie van het Olympisch Plan 2028 en het realiseren
van een olympisch sportklimaat. De realisatie van een olympisch sportklimaat wordt in het Olympisch Plan uitgewerkt in een aantal ambities. Drie
opgaven zijn voor deze programmalijn relevant, namelijk ‘economie’, ‘evenementen en hospitality’ en ‘media’.
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Economie: de ambitie van het Olympisch Plan richt zich op het versterken
van de Nederlandse economie door de effecten van sport op productiviteit,
economische groei en innovatie optimaal te benutten.
Evenementen en hospitality: in 2016 moet Nederland tot de Europese
topdrie horen wat betreft het aantal georganiseerde EK’s en WK’s. Dit
betekent dat er meer sportevenementen moeten worden georganiseerd,
met een grotere diversiteit aan sporten en meer toeschouwers bij de EK’s
en WK’s in Nederland. Om deze doelstelling te realiseren formuleert het
Olympisch Plan een plan van aanpak, waarbij ingezet wordt op versterking
van de professionaliteit, internationale positionering, promotie en benodigde
infrastructuur op het terrein van (sport)evenementen.
Media: de media zijn een cruciaal onderdeel van de sportmarkt, en creëren
mogelijkheden voor sponsoring, zonder welke topsport en de organisatie
van grote sportevenementen ondenkbaar zijn geworden.
Essentie van Nederland in Beeld
Gezien de aard van de betrokken olympische ambities speelt de economische invalshoek een belangrijke rol in deze programmalijn. De maatschappelijke behoefte aan kennisopbouw langs deze lijn is groot: er is veel vraag
naar de kosten en baten van sportevenementen, de economische betekenis
van sport voor steden en regio’s, de waarde van sport voor sponsors, de
vermarkting en commercialisering van sport, de kennis over hospitality, toerisme en media voor de organisatie van succesvolle Olympische Spelen, etc.
De programmalijn bekijkt sport door een economische bril, waarbij de
consument als vrager op verschillende sportgerelateerde markten (actieve
sportbeoefening, passieve sportbeoefening) een uitgangspunt vormt. Het
heeft belangrijke raakvlakken met de programmalijn Kaart van Nederland,
doordat het economische aspect in ruimtelijke vraagstukken vaak sturend is
in de besluitvorming. Tegelijkertijd hebben de twee programmalijnen ieder
een eigen accent: waar bij de Kaart van Nederland de ruimtelijke inrichting het
centrale object is, staat bij Nederland in Beeld de relatie tussen het sporttoeristische aanbod en de vraag in Nederland centraal.
4.5.2 Wat is er concreet over vijf jaar?
Nederland in Beeld is een breed thema. Onderwijs en onderzoek in de sport
zijn in dit kader nog niet in relatie met elkaar bekeken. De aandachtsgebieden van dit thema moeten dan ook worden vertaald naar de na te streven
situatie voor 2016, voor wat betreft het hoger sportonderwijs en het onderzoek op de terreinen sporteconomie, evenementen en hospitality, en sport
en media.
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De te formuleren doelstellingen dienen op drie terreinen betrekking te hebben:
- Ten eerste een omschrijving van de specifieke competenties die benodigd zijn om de professionals in de betrokken sectoren op een dusdanig
niveau te brengen dat gesproken kan worden van olympische competenties wat betreft gastvrijheid, management en marketing. De verankering
van deze competenties in opleidingen, vindt plaats in een ‘taakstelling
onderwijs’. Richtinggevende, maar niet limitatieve taakstellingen zijn:
- Er zijn meerdere faculteiten waar een master sporteconomie wordt
aangeboden. In deze master is er aandacht voor onder meer de relaties tussen vraag en aanbod op diverse sportmarkten, de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen (MKBA’s, effectmetingen, impactstudies, etc.).
- Er zijn ten minste twee professionele masterprogramma’s Event
Management met het accent op sporttoerisme en -evenementen
(Noord-Nederland en Zuid-Nederland).
- Voor de opleidingen sportmanagement, sportmarketing en sporteconomie is er landelijke afstemming en taakverdeling, waarbij sommige
opleidingen het accent leggen op marketing en sponsoring, andere op
bedrijfsvoering en/of ondernemerschap.
- Bij de HBO-opleidingen Leisure Management, Event & Hospitality
Management, Tourism Management en Hotel & Facility Management
bestaat de specialisatiemogelijkheid op het gebied van sportevenementen.
- Er zijn landelijk minimaal twee opleidingen met keuzevakken op het
gebied van sporthotels, evenementgebonden logiesvormen en catering en facility management in, bij en voor sportaccommodaties en
-evenementen.
- Bij HBO-opleidingen Media & Entertainment Management zijn er
landelijk minimaal twee opleidingen met keuzevakken op het gebied
van sport en media.
- Er is een gedegen universitaire verankering van de kerndiscipline
sporteconomie.
- Ten tweede een geborgde dataopbouw ten aanzien van de kerndisciplines
sporteconomie, sportmanagement, sportmarketing, sporttoerisme en sport
en media, verankerd in een taakstelling dataverzameling en monitoring.
- Wat betreft monitoring/gegevensbestanden is in 2016 duidelijk wat
waar wordt verzameld en hoe het zit met de toegankelijkheid en
bruikbaarheid van de verzamelde data.
- Er zijn landelijke afspraken over het uitwisselen en toetsen van methodologie en het beschikbaar stellen van gegevens (vanuit de open
accessgedachte). De gegevensbestanden zijn optimaal beschikbaar
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voor onderzoek en planning, en de gegevensbestanden zijn zodanig
ingericht dat ze elkaar aanvullen en versterken.
- Ten derde inhoudelijke doelstellingen en financieringsmodaliteiten die
een optimale rolverdeling tussen WO, HBO en kennisinstellingen hebben, waarbij de kennisopbouw, kennisoverdracht (naar docenten en
studenten) en kennisvalorisatie (naar het werkveld), vastgelegd is in een
taakstelling expertiseontwikkeling. Richtinggevende, maar niet limitatieve
doelstellingen zijn:
- In samenspraak met universiteiten wordt er een aantal onderzoekslijnen benoemd voor fundamenteel onderzoek gericht op sport- en
toeristische markten.
- Er worden landelijke platforms opgericht met per onderzoeksthema
een werkgroep waarin concepten worden uitgewisseld en getoetst.
Bijvoorbeeld: een best practice is de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen van het Platform Sporteconomie, waarbinnen kennisinstituten afspraken maken over een landelijke aanpak om de impact
(maatschappelijk en economisch) te meten. De verzamelde data zijn
publiekelijk toegankelijk en de onderzoeksresultaten worden getoetst
door middel van peer review.
- Op regionaal niveau zijn er verschillende expertisecentra op het
domein sport en economie, marketing en management. Deze centra
kunnen zijn ondergebracht bij bestaande kennisinstellingen, zoals
universiteiten, hogescholen, sportservice-instellingen en kenniscentra
als het W.J.H. Mulier Instituut.
- In de expertisecentra of -clusters wordt praktijkgericht onderzoek
gedaan, waarbij wordt samengewerkt met (andere) hogescholen
(lectoraten) en kennisinstellingen als CBS, CPB en het W.J.H. Mulier
Instituut.

“

Antoinette Laan, wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur
Rotterdam
Rotterdam weet als geen andere stad dat topsport, breedtesport en onderwijs elkaar versterken. De Rotterdamse sportparadox - een bekende
sportstad met een bevolking met lage sportdeelname - ligt ten grondslag
aan ons ambitieuze, aangescherpte sportbeleid om de sportdeelname
in onze stad ‘op olympisch niveau’ te brengen. Rotterdam kent zowel
de kansen als de uitdagingen voor de sportsector, en heeft ervaring met
wetenschappelijk onderbouwd sportbeleid. Komende jaren zullen we beter dan voorheen gaan aantonen dat sport in meerdere opzichten baten
genereert, en zeer beslist niet (alleen) als kostenpost gezien mag en kan
worden.

”
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4.5.3 Wat is er nodig van hier naar daar?
Wat is er nu?
Er zijn in Nederland vele opleidingen en onderzoeksprogramma’s die raakvlakken hebben met het thema Nederland in Beeld. Zo zijn er inmiddels veel
hogescholen met keuzevakken sport- en eventmanagement. In Groningen is
er een leerstoel sporteconomie, in Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar
sportsponsoring, de universiteiten van Wageningen en Tilburg en NHTV
Breda, hebben een traditie op het gebied van vrijetijd- en toeristisch onderwijs en onderzoek. Stende Hogeschool heeft een door de EU gefinancierd
expertisecentrum toerisme. De Erasmus Universiteit doet onderzoek op het
gebied van city marketing.
Uit een korte inventarisatie blijkt dat er een behoorlijk aantal lectoraten op
het gebied van sporteconomie (management) is, maar dat het aantal leerstoelen sporteconomie gering is in vergelijking met welzijn en breedtesport. De
aandacht en kennis zijn versnipperd en er bestaat geen volledig beeld over
de reeds bestaande kennis en opleidingen enerzijds, de benodigde kennis en
competenties anderzijds. Dit geldt ook voor de samenhang tussen verschillende disciplines (economie, management, marketing) en opleidingen.
Relatief weinig organisaties houden zich bezig met de olympische ambities
‘media’ en ‘evenementen’.26 Daarom stellen wij voor om de doelstellingen
gerelateerd aan de missie van deze programmalijn, onderwerp te maken van
een nadere verkenning.
Wat is er nodig voor het realiseren van de gestelde doelen?
Stappenplan verkenning behoeften aan onderwijs en onderzoek
Het doel van de verkenning Nederland in Beeld is het opstellen van een onderbouwd investeringsplan voor het verwezenlijken van de missie van deze
programmalijn. De verkenning moet het huidige onderzoeks- en onderwijslandschap door de bril van Nederland in Beeld bekijken en de benodigde
inhoudelijke kennisontwikkeling, competenties en structuren benoemen en
verantwoordelijkheden afbakenen.
De verkenning zou de volgende stappen moeten bevatten:
- Een (nadere) definiëring van het kennisveld en ambitieniveau (wat is er
nodig?):
- Aan welke competenties en op welk niveau is behoefte?

26

Breedveld e.a. (2009), Sportonderzoek in Beeld en Breedveld e.a. (2010), Kennisagenda Sport
2011-2016.
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- Welke kennisdomeinen zijn inhoudelijk op welke wijze betrokken?
- Een inventarisatie van bestaande opleidingen, kennis en expertise, monitoring en gegevens, en welke lacunes er zijn (waar staan we?).
- Hoe komt de sector van de bestaande situatie naar de gewenste situatie?
- Welke middelen zijn hiervoor nodig?
- Welke taakstelling en rolverdeling is gewenst?
Stap 1 en 2: najaar 2010-voorjaar 2011:
Een kleine projectgroep, begeleid door een procesbegeleider, bestaande uit
vertegenwoordigers van Olympisch Vuur, Platform Sporteconomie en vier
kennisinstellingen (W.J.H. Mulier Instituut, WO, HBO, CBS), definieert het
ambitieniveau voor deze programmalijn. Dit mondt uit in doelstellingen
op het gebied van 1) onderwijs, 2) data en monitoring en 3) kennisopbouw,
overdracht en valorisatie (zoals hierboven aangegeven). Vervolgens wordt op
basis van interviews en deskresearch de bestaande situatie tegen het licht van
de gewenste situatie gehouden.
Er zal in ieder geval worden gesproken met:
- alle hogescholen op het gebied van sportmanagement, sporteconomie en
sportmarketing;
- alle hogescholen op het gebied van toeristisch management; leisure en
event management; media & entertainment management; en hotel &
facility management;
- economische faculteiten van een aantal universiteiten waaronder RUG en
EUR;
- vertegenwoordigers van het Platform Sporteconomie;
- relevante kennisinstellingen als CBS, W.J.H. Mulier Instituut en
CeLToR (bundeling van vrijetijd- en toerismeonderzoek van WUR, UvT
en NHTV).
Ook zal de internationale situatie in de vergelijking betrokken worden. Hieruit volgt een overzicht van de lacunes op de bovengenoemde gebieden.
Stap 3: voorjaar-zomer 2011
In stap 3 worden de geconstateerde lacunes verwerkt in een taakstelling- en
investeringsplan. In dit plan wordt aangegeven op welke wijze en met welke
financiële investeringen er van de bestaande situatie naar de gewenste situatie kan worden gegaan. Het investeringsplan is dan gereed vóór de volgende begrotingscyclus.
Vervolgens dienen in het najaar van 2011 partners te worden gezocht die
invulling kunnen geven aan de gesignaleerde behoeften en invulling willen
geven aan de hierboven geformuleerde ambities voor 2016.
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In de periode 2012-2016 zou dan vervolgens gewerkt moeten worden aan de
realisatie van de ambities zoals hierboven verwoord.

4.6 Samenvattende paragraaf sportonderzoek en -onderwijs
Sportonderzoek en -onderwijs staan voor een forse uitdaging. In drie van
de vijf thema’s, Talentvol Nederland Presteren, Meedoen in Nederland en Vitaal
Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid, kan voortgebouwd worden op
wat zich de afgelopen jaren al in het sportonderzoek heeft ontwikkeld.
De uitdaging is om ook het HBO hier goed bij te betrekken. Binnen deze
thema’s wordt dan ook sterk ingezet op samenwerking en verbetering van
de kennisinfrastructuur: een wens tot een instituut of netwerk zoals het
NeSSI. Op het terrein van onderzoek is er behoefte aan verdiepend onderzoek en toegepast onderzoek, waarbij het tweede geldstroomonderzoek een
extra impuls behoeft. Ook monitoren is van groot belang, vooral het goed
op elkaar afgestemd en op een goede wijze ontsloten. Op het terrein van
onderwijs en opleidingen vragen zowel de bachelor als de masteropleidingen
een extra doorontwikkeling en afstemming. En om de toepasbaarheid te
vergroten voor de sportpraktijk, de kloof tussen wetenschap en sport te verkleinen, is er behoefte aan goede instrumenten voor verspreiding en implementatie van gegevens. Kennis uit onderzoek en monitoring wordt pas echt
waardevol als het maatschappelijke waarde krijgt. Een stevige wederzijdse
verbinding van wetenschap, beleid en praktijk is daarbij voorwaarde.
De implementatie van kennis moet dan ook voldoende aandacht krijgen
naast de kennisontwikkeling. Er zijn in andere sectoren positieve ervaringen
met academische werkplaatsen en embedded researches. Deze mogelijkheden
kunnen verkend worden in de sport- en beweegsector.
De thema’s Kaart van Nederland en Nederland in Beeld krijgen door de ambities
van het Olympisch Plan 2028, een (nieuwe) impuls. Er kan hier dan ook
minder worden voortgebouwd op wat zich de afgelopen jaren (gezamenlijk)
heeft ontwikkeld. Daarom is het voor deze thema’s nodig eerst een verkenning uit te voeren voordat concrete doelstellingen geformuleerd kunnen
worden.
Gezien de overkoepelende maatschappelijke vraagstukken binnen verschillende thema’s, is het wenselijk een platform of coördinatieorgaan Sport,
Bewegen en Samenleving op te richten, waar discussie en afstemming tussen
de thema’s plaatsvindt.
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5

Het zesde thema: Ondersteuning studie
Topsporters

5.1

Inleiding

De afgelopen twee decennia is het topsportklimaat in Nederland sterk
verbeterd27. De prestaties van Nederlandse topsporters nam hierdoor
eveneens toe, waardoor Nederland bij de beste tien tot twaalf landen ter
wereld behoort. De kwaliteit en vooral ook intensiteit van de sporttechnische programma’s, is met name de afgelopen tien jaar sterk toegenomen.
Topsport is steeds meer een fulltime tijdsbesteding geworden. Ook zijn
de afgelopen drie jaar de talentprogramma’s voor topsporters in omvang
sterk toegenomen, enerzijds vanwege de impulsen vanuit het Masterplan
Talentontwikkeling, anderzijds vanwege de oprichting van vier Centra voor
Topsport en Onderwijs (CTO’s) en een aantal Nationale Trainingscentra
(NTC’s). De toename van de omvang van de sporttechnische programma’s
door de CTO-voorzieningen, zorgt er echter wel voor dat het voor topsporters en talenten steeds moeilijker wordt om onderwijs te volgen binnen de
bestaande structuur en regelgeving.
Op de CTO’s zijn sport- en onderwijsvoorzieningen fysiek dicht bij elkaar
gebracht, zodat topsporters in staat zijn om zonder tijdverlies het sport- en
onderwijsprogramma te kunnen volgen. Ook zijn er op een CTO woonvoorzieningen beschikbaar voor de topsporters. In het buitenland bestaan
dergelijke centra al jaren. Zo leven in sommige landen honderden sporters
op een centrum waar ze sport en onderwijsprogramma’s volgen.
In Nederland is dit met name voor de onderwijsvoorzieningen nog niet
geregeld.
Topsporters moeten tegenwoordig gemiddeld circa 25-30 uur per week
besteden aan hun sporttechnisch programma om überhaupt tot de top te
kunnen behoren. Rust en herstel is hierbij nog niet eens meegerekend. In
trainingsperiodes is het veelal mogelijk een bepaalde tijd te reserveren om te
kunnen studeren, maar tien tot twaalf uur per week, is het maximaal haalbare. In wedstrijdperiodes waarin naast de fysieke belasting ook de mentale
belasting een belangrijke rol speelt, en waarin een sporter zich moet focussen op een prestatie, vindt de sporter niet of nauwelijks tijd om aan studie te
besteden.

27

Bron: Maarten van Bottenburg, Op jacht naar goud – Het topsportklimaat in Nederland 1998-2008
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In de praktijk lopen hier de verschillen per sport enorm uiteen. De ene sport
heeft een wedstrijdperiode van circa vijf maanden waarin niet of nauwelijks
kan worden gestudeerd (bijvoorbeeld schaatsen), terwijl een andere sport
drie tot vier wedstrijdperiodes van circa vier weken kent. De topsportloopbaan begint over het algemeen zo rond 18-jarige leeftijd en eindigt rond 30tot 36-jarige leeftijd, verschillen per sport daargelaten. Een totale lengte van
gemiddeld 12-16 jaar. Hierdoor zullen sporters al snel een jaar of tien aan
hun studie moeten besteden.
Wil Nederland zich verder ontwikkelen als topsportland dan moeten de
onderwijsvoorzieningen verder worden uitgebreid. Om het voor topsporters en talenten mogelijk te maken toch een opleiding te volgen tijdens hun
sportcarrière, bij voorkeur de door hen gewenste opleiding, zal er flexibiliteit
geboden moeten worden in enerzijds het studieaanbod en de regelgeving en
anderzijds de financiering van de studie.
De volgende knelpunten ten aanzien van het onderwijs komen naar voren:
- Er is onvoldoende tijd om een studie binnen vijf of zes jaar te kunnen
afronden.
- Er zijn onvoldoende mogelijkheden om de noodzakelijke kennis en vaardigheden te verkrijgen.
- Er is onvoldoende specifieke studiebegeleiding beschikbaar.
- Stages en andere vormen van beroepspraktijkvorming zijn moeilijk in te
vullen.
- De financiële middelen om langdurig een studie te kunnen volgen ontbreken.
Dit leidt in de praktijk tot een aantal ongewenste gevolgen:
- Topsporters volgen na het voortgezet onderwijs géén opleiding.
- Topsporters maken een ‘gedwongen’ studiekeuze (van een aanbieder die
de combinatie topsport-onderwijs toevallig wel faciliteert, zoals de Johan
Cruyff Academy).
- Topsporters breken hun studie tijdelijk of definitief af.
- Topsporters breken hun topsportcarrière af.
Op langere termijn heeft dit tot gevolg dat topsporters uiteindelijk niet die
werkomgeving kunnen vinden die aansluit bij hun ambitie en/of intellectuele mogelijkheden. Zo gaat hun talent verloren.
Om in de toekomst sporters in staat te stellen om een sportloopbaan te
combineren met een opleiding, is flexibiliteit en maatwerk nodig. Zowel de
sportbonden als de onderwijsinstellingen willen het Sectorplan Sport en
Onderwijs graag benutten om dit te realiseren.
Tijdens de werkconferentie heeft een werkgroep zich gebogen over de
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uitgangspunten, mogelijkheden, voorwaarden en dilemma’s bij maatwerk en
flexibilisering van het onderwijs voor topsporters. Op basis van een inventarisatie is een beeld geschetst hoe flexibel onderwijs er uit moet zien en wat
er moet gebeuren om dit te bereiken.

5.2
-

5.3

Wat is er concreet over vijf jaar?
21 instellingen bieden flexibele studiepaden voor topsporters aan.
300 topsporters/talenten combineren topsport en studie.
40 topsporters hebben een MBO-diploma behaald.
40 topsporters hebben een bachelordiploma behaald.
40 topsporters hebben een masterdiploma behaald.

Wat is er nodig van hier naar daar?

Wat is er nu?
Inventarisatie huidige situatie
- Een aantal hogescholen kent een studiebeursregeling die bestaat uit een
financiële bijdrage aan de student.
- Deze regeling is vergelijkbaar met de ‘bestuursbeurs’.
- Er is geen scherpe definitie van de ‘topsporter’ bij de toekenning van
deze beurs.
- Binnen onderwijsinstellingen is een cultuuromslag nodig om flexibel
aanbod voor topsporters te kunnen organiseren.
- De regelgeving dient te worden aangepast op de onderdelen.
- Studieduur (naar tien jaar).
- Studiefinanciering.
- Topsporters buiten de regeling instellingsbekostiging.
Onderzoek onder topsporters wijst uit dat ze de volgende behoeftes hebben:
- Zelf plannen van lessen en tentamens.
- Een ‘studiemaatje’.
- Begeleiding door één persoon.
- De sportbond moet eisen stellen aan de sporter ten aanzien van het studieproces.
- Er moet worden gezocht naar aansluiting bij bestaande regelingen en die
van toepassing laten zijn op de doelgroep topsporters.
- Topsporters moeten voorrang krijgen bij ‘decentrale selectie’.
- Goud op de Werkvloer kan een rol spelen bij de beroepspraktijkvorming
van de topsporters.
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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Wat is er nodig voor het realiseren van de gestelde doelen?
Prestaties: resultaten in 2011
- Er komt een voorstel voor aanpassing van de wet- en regelgeving.
- Er wordt een standaardovereenkomst ontwikkeld waarmee sportbonden
afspraken kunnen vastleggen met hun sporters over onderwijs.
- Er komt een voorstel tot harmonisering van de financiële regelingen
voor topsporters.
- Er wordt een keurmerk ontwikkeld (door NOC*NSF, HBO-raad, MBOraad en VSNU) voor onderwijsinstellingen die aan een CTO/NTC zijn
verbonden voor flexibel onderwijs met daarin onder andere de volgende
elementen:
- centraal aanspreekpunt topsporter;
- beschikbare leerlijnen (horizontaal en verticaal);
- individuele maatwerkroutes’.
Wat is er concreet in 2012?
‘Iedere topsporter volgt een opleiding naar eigen keuze’
- Er zijn circa 300 topsporters die een opleiding (willen) volgen aan een
MBO-, HBO- of WO-onderwijsinstelling.
- Er is een ‘rugzak’ met vouchers ter waarde van circa 2.500 euro per jaar
beschikbaar voor iedere topsporter, waarmee flexibel onderwijs kan worden ‘ingekocht’ bij een onderwijsinstelling.
- De topsporter komt gedurende zijn gehele opleidingsduur in aanmerking
voor studiefinanciering.
- De topsporter volgt een opleiding op basis van een overeenkomst tussen
hem/haar en de sportbond waarin rechten en plichten ten aanzien van
de studie zijn opgenomen.
- De topsporter sluit een studieovereenkomst af met de onderwijsinstelling.
- De door de onderwijsinstelling aangeboden studie/opleiding is gebaseerd
op individueel maatwerk.
- De studie kenmerkt zich door een verticale (binnen een onderwijsinstelling) en een horizontale (binnen meerdere onderwijsinstellingen) leerlijn.
- Per CTO/NTC is een studiecoördinator die afspraken maakt met sport-

“

Hinkelien Schreuder, topsporter – zwemmen
Als er speciale regels zijn ten aanzien van onderwijs voor topsporters
zou ik me niet zo bezwaard hebben gevoeld om voor de zoveelste keer
aan te kloppen voor een uitzondering.

”
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vriendelijke onderwijsinstellingen waarmee het CTO een overeenkomst
heeft afgesloten over flexibel studieaanbod.
- In de wet- en regelgeving dienen de volgende punten te worden aangepast:
- De duur van de studiefinanciering: studiefinanciering is gedurende de
gehele studieduur beschikbaar voor de topsporter.
- De geldigheidsduur van examenresultaten: examenresultaten blijven
twaalf jaar behouden voor de topsporter.
- Topsporters zijn uitgesloten van de ‘malus regeling’.
- Het collegegeld is aangepast aan de omvang van de studieafname
door de topsporter en bedraagt een verhoudingsgewijs percentage
van het volledige collegegeld.
- De uitkeringen voor topsporters (stipendium, studiefinanciering, etc.)
moeten worden geharmoniseerd
Ondersteuning studie Topsporters draagt bij aan beleidsagenda’s overheid en praktijkvragen sportwereld
- Nederland behoort tot de beste tien sportlanden ter wereld.
- Inrichten van een hoogwaardige omgeving voor topsporters en talenten,
waarbij sport en onderwijs kunnen worden gecombineerd.
- Topsporters dragen met hun prestaties bij aan het internationale imago
van Nederland. Ze stimuleren medestudenten, onderwijspersoneel en
mensen in andere sectoren, bijvoorbeeld in het (hoger) onderwijs, om te
willen excelleren. Ze vervullen met hun leefstijl een voorbeeldrol daarbij.
- Het streven naar optimale sportprestaties stimuleert de ontwikkeling van
nieuwe kennis en nieuwe technieken, die vaak uitstraling hebben naar
andere delen van de samenleving.
- Succesvolle topsporters vergroten de kans op het binnenhalen van grote
sportevenementen.
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6		 Aansturing Sectorplan
6.1

Inleiding

Van ontwerp tot realisatie doorloopt een strategisch programma drie stadia:
1. het ontwikkelen van het programma;
2. de implementatie en evaluatie ervan;
3. afronding van het programma en eventuele voorbereiding van een vervolg.
De precieze invulling van de drie stadia hangt mede af van de externe ontwikkelingen en kansen van het moment. Een strategisch plan kan in de loop
van de tijd ook nieuwe elementen in zich opnemen. Het is een flexibel plan.
Wij als sector hebben in korte tijd een gedegen en gedragen Sectorplan
gemaakt. De missie staat vast, er is een aantrekkelijke visie voor 2016, er zijn
thema’s gekozen waarop de sector zijn activiteiten gaat concentreren. Werkgroepen hebben doelen voor de thema’s ontwikkeld en aangegeven wat er
globaal nodig is om die te realiseren. Er is draagvlak voor het programma in
de sector. Kortom, ons programma heeft het einde van fase 1 bereikt en een
begin gemaakt met fase 2. Tegelijk is er nog een hele weg te gaan voordat
de doelen voor 2016 gerealiseerd zijn. Dat vraagt om een adequate organisatie en aansturing van het programma, zowel inhoudelijk als op bestuurlijk
niveau.
Voor het tot stand komen van het plan was tot nu toe een ad-hocorganisatie28 ingericht bestaande uit:
- een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de HBO-raad en de
VSNU, de directeuren-generaal (dg’s) van de ministeries van OCW en
VWS en de directeur van NOC*NSF;
- een projectgroep voor het HBO onder leiding van de portefeuillehouder
sport van de HBO-raad en ondersteund door de HBO-raad;
- een inhoudelijke werkgroep, bestaande uit de WO-HBO-duo’s van voorzitters van de thematische werkgroepen;
- werkgroepen per thema, bestaande uit de hoogleraren, universitaire
hoofddocenten (uhd’s) en beleidsmedewerkers uit de bij het thema betrokken instellingen;
- NOC*NSF als regisseur.

28

Zie bijlage 7: Begeleiding proces totstandkoming Sectorplan.
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Deze ad-hocorganisatie heeft redelijk gefunctioneerd. Met een paar aanpassingen zowel qua bezetting als qua taakverdeling wil de sector deze structuur
handhaven.

6.2

De organisatie en besturing van het Sectorplan

De organisatie en de besturing voor de implementatie zal bestaan uit:
- een programmabestuur, bestaande uit een stuurgroep en een inhoudelijke
coördinatiegroep;
- werkgroepen per thema;
- ondersteuning van het programmabestuur;
- een ambtelijke adviesgroep.
6.2.1 Een programmabestuur
Het aantal betrokken partijen, de verscheidenheid aan ambities en het belang
om de verbondenheid tussen de ambities te waarborgen, vragen een goede
governance met als taak het bevorderen van de realisatie van het plan.
Het programmabestuur heeft tot doel inhoudelijke verdieping van een (deel)
plan te bevorderen, waar mogelijk en zinnig plannen tot business cases te
(laten) ontwikkelen, voorstellen te doen voor allianties tussen initiatieven en
met betrokken partijen te zoeken naar financieringsmogelijkheden.
Het programmabestuur heeft in principe geen rol bij de verdeling voor aan
het programma toe te kennen middelen. De middelen voor het programma
gaan zoveel mogelijk vanuit de verschillende financiers direct naar de relevante onderdelen.
Het programmabestuur bestaat uit twee onderdelen:
1. Een stuurgroep
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de aansturing, de uitvoering, de
evaluatie en het verder ontwikkelen van het programma.
De stuurgroep bestaat uit:
- twee bestuurlijke vertegenwoordigers van het HBO, waaronder de
portefeuillehouder sport van de HBO-raad, twee bestuurlijke vertegenwoordigers van het WO, allen CvB-lid van instellingen die actief bij het
opstellen van het plan betrokken zijn en twee bestuurders, te kiezen uit
de vier grote sportbonden die bij de opstelling van het plan betrokken
zijn geweest (voetbal, hockey, tennis en volleybal);
- directeur NOC*NSF;
- directeur Olympisch Vuur.
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De stuurgroep krijgt een onafhankelijke externe voorzitter. Deze zorgt voor
voldoende bestuurlijke aandacht voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het plan op alle relevante niveaus en is tevens het boegbeeld van
het programma.
De stuurgroep heeft tot taak:
- de voortgang van het implementatieproces te coördineren en te bewaken;
- het plan uit te dragen en onder de aandacht te brengen van relevante bestuurders en gremia, zoals commissarissen van de koningin, provinciale
staten, relevante gemeentebesturen en burgemeesters, het bedrijfsleven
en private financiers met het oog op samenwerking en financiering van
(delen) van het plan;
- tussentijdse evaluaties en bijstellingen te initiëren;
- de relaties met de funderende ministeries te onderhouden;
- verbinding met het Olympisch Vuur en het Olympisch Plan te houden.
2. Een inhoudelijke coördinatiegroep
De inhoudelijke coördinatiegroep bestaat uit: De WO-HBO-duo’s van voorzitters van de thematische werkgroepen.
De inhoudelijke coördinatiegroep heeft tot taak:
- de doelen van het strategisch plan verder per thema te concretiseren;
- ervoor te zorgen dat er plannen van aanpak komen voor de uitvoering en
de evaluatie van het programma;
- per thema de werkgroepen en de uitvoering voor te gaan;
- sterke verbindingen te leggen en onderhouden met de sector sportonderwijs en -onderzoek;
- geregeld overleg te voeren over de voortgang van het programma met de
stuurgroep.
De coördinatiegroep benoemt een voorzitter uit haar midden.
6.2.2 Werkgroepen per thema
Er zijn zes werkgroepen gekoppeld aan de in het Sectorplan benoemde
thema’s.
De werkgroepen bestaan uit:
- hoogleraren/uhd’s, lectoren, beleidsmedewerkers en managers uit de bij
het thema betrokken hogescholen en universiteiten;
- vertegenwoordigers van de bij het programma betrokken para-universitaire instituten;
- vertegenwoordigers van sportbonden, NOC*NSF en Olympisch Vuur.
Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016
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De werkgroepen hebben tot taak:
- een strategisch beleidsplan voor hun eigen speerpunt/sleutelgebied te
maken;
- dat verder uit te werken in concrete doelen en acties;
- het ontwikkelen van business cases voor de expertise- en kenniscentra.
De werkgroepen hebben duo’s uit universiteiten en hogescholen als voorzitter.
6.2.3 Ondersteuning van het programmabestuur
Het programmabestuur wordt ondersteund door een algemeen secretaris
afkomstig uit NOC*NSF. Deze richt zich met name op beleidsvoorbereiding voor het bestuur, het aanjagen van het programma op alle niveaus en
makelaarschap binnen de sector.
6.2.4 Een ambtelijke adviesgroep
De ambtelijke adviesgroep bestaat uit beleidsmedewerkers van de funderende ministeries en de algemeen secretaris NOC*NSF.
De ambtelijke adviesgroep heeft tot taak vanuit de funderende ministeries
verbinding te houden met de programmaorganisatie en te zorgen dat de dg’s
en directeuren bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het Sectorplan betrokken blijven.

6.3

Rol NOC*NSF en de funderende ministeries

NOC*NSF
- NOC*NSF draagt de regierol over aan een in te stellen programmabestuur.
- NOC*NSF richt zich vooral op haar rol als beleidsstimulator, aanjager
van het programma, makelaar binnen de sector en ondersteuner van het
programmabestuur.
- NOC*NSF neemt mede namens de sportwereld deel aan de inhoudelijke
werkgroepen.
De ministeries
- In verband met de verschillen in verantwoordelijkheden tussen de ministeries en de sector, nemen de dg’s van beide departementen geen zitting
meer in de stuurgroep.
- Beide ministeries stellen – om de verbinding tussen het programma en
de ministeries toch in stand te houden – gezamenlijk bovengenoemde
ambtelijke adviesgroep in.
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6.4

Begroting besturing Sectorplan

Onafhankelijke voorzitter 				
6 vergaderingen per jaar à € 1.500,- per vergadering
				
Leden stuurgroep				
6 vergaderingen per jaar à € 750,- per vergadering (8 leden)
				
Voorzitters werkgroepen				
12 dagen per jaar à € 1.000,- per dag29 8 x € 12.000,12 dagen per jaar à € 1.000,- per dag30 4 x € 12.000,				
Secretaris				
18 dagen per jaar à € 1.000,- per dag 				
				
		

29

30

Totaal

€

9.000,-

€

27.000,-

€
€

96.000,48.000,-

€

18.000,-

€

198.000,-

De werkgroepen Talentvol Nederland, Vitaal Nederland, Meedoen in Nederland en Ondersteuning studie
Topsporters, kunnen direct operationeel worden.
Voor de thema’s Kaart van Nederland en Nederland in Beeld moeten eerst verkenningen worden uitgevoerd. De werkgroepen op deze thema’s zullen dus in een latere fase operationeel worden.
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7

Begroting: menskracht en middelen per
thema en totaal

7.1

Indicatieve begroting 2016 – per thema

Thema Talentvol Nederland Presteren
WO
Fte onderzoek en onderwijs
Hoogleraren
Uhd
Ud
Promotieplaatsen
Transfermedewerkers
Embedded Scientists
Praktijkonderzoekers
Opleidingen ontwikkelkosten incl. accreditatie
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen

Aantal

Kosten

7
6
6
8
5
15
15

1.500.000
900.000
900.000
400.000
500.000
2.250.000
2.250.000

0
2

500.000

Subtotaal fte’s en ontwikkelkosten

9.200.000

Overhead 30%
Subtotaal WO

2.760.000
11.960.000

HBO
Fte onderzoek en onderwijs
Lectoraat + kenniskringen
Promotieplaatsen
Embedded Scientists
Praktijkonderzoekers
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen

7
7
5
10

1.582.000
175.000
750.000
1.500.000

0
1

250.000

Subtotaal fte’s en ontwikkelkosten

4.257.000

Overhead 30%
Subtotaal HBO
Totaal Talentvol Nederland per jaar
Fte + ontwikkelen
Overhead

1.277.100
5.534.100

Totaal Talentvol Nederland

13.457.000
4.037.100
17.494.100
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Thema Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid
WO
Fte onderzoek en onderwijs
Hoogleraren
Uhd/ud
Promotieplaatsen
Embedded scientists
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen

Aantal

Kosten

5
11
7
16

1.000.000
1.650.000
350.000
2.400.000

0
2

500.000

Subtotaal fte’s en ontwikkelkosten

5.900.000

Overhead 30%
Subtotaal WO

1.770.000
7.670.000

HBO
Fte onderzoek en onderwijs
Lectoraten met kenniskring
Promotieplaatsen
Praktijkonderzoekers?
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen

12
8
24

2.712.000
200.000
3.000.000

2
1

200.000
500.000

Subtotaal fte’s en ontwikkelkosten

6.612.000

Overhead 30%
Subtotaal HBO

1.983.600
8.595.600

Totaal Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid per jaar
Fte’s + ontwikkelkosten

12.512.000

Overhead 30%
Totaal Vitaal Nederland
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3.753.600
16.265.600

Thema Meedoen in Nederland Sportparticipatie
WO
Fte onderzoek en onderwijs
Hoogleraren
Bijzonder Hoogleraren
Uhd/Ud
Promotieplaatsen
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Minoren
Subtotaal fte’s + ontwikkelkosten

Aantal

Kosten

4
2
12
24

800.000
200.000
1.100.000
1.800.000

1
1
4

200.000
250.000
100.000
4.450.000

Overhead 30%
Subtotaal WO

1.335.000
5.785.000

HBO
Fte onderzoek en onderwijs
Lectoraat + kenniskring
Promotieplaatsen
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Masteropleidingen
Bacheloropleidingen
Subtotaal fte’s + ontwikkelkosten
Overhead 30%
Subtotaal HBO

9
36

2.034.000
900.000

2
2

500.000
400.000
3.834.000
1.150.200
4.984.200

Infrastructureel
Dataverzamelingsprogramma
Kennisverspreidingsinstrumentarium
Subtotaal inkoop en materiële kosten
Totaal Meedoen per jaar
Fte’s + ontwikkelkosten
Overhead
Infrastructureel
Totaal Meedoen WO en HBO
Meedoen-para-universitaire instituten
Fte’s para-universitair onderzoek
Onderzoeksstaf (uhd, ud, postdoc.’s)
Overhead 30%
Subtotaal para-universitair
Totaal Meedoen in Nederland

1.500.000
1.000.000
2.500.000
8.284.000
2.485.200
2.500.000
13.269.200
    
1.650.000
495.000
2.145.000
15.414.200
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Thema Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid
Voorlopige begroting (onder voorbehoud uitkomsten verkenning)
Aantal
Verkenning in 2011
WO (onder voorbehoud uitkomsten verkenning)
Fte onderzoek en onderwijs
Hoogleraren
Uhd/Ud
Promotieplaatsen
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Minoren
Subtotaal fte’s + ontwikkelkosten

75.000

3
6
6
0
0
3

Overhead 30%
Subtotaal WO
HBO (onder voorbehoud uitkomsten verkenning)
Fte onderzoek en onderwijs
Lectoraat + kenniskring
Promotieplaatsen
Onderwijs ontwikkelkosten (incl. accreditatie)
Bacheloropleidingen
Masteropleidingen
Minoren

Kosten

600.000
900.000
300.000

225.000
2.025.000
607.500
2.632.500

3
3

678.000
75.000

0
0
3

225.000

Subtotaal fte’s + ontwikkelkosten

978.000

Overhead 30%
293.400
Subtotaal HBO
1.271.400
WO en HBO gezamenlijk (onder voorbehoud uitkomsten verkenning)
Kenniswerkplaatsen
Kenniswerkplaatsen + verkenning
Overhead 30%
Subtotaal gezamenlijk
Onder voorbehoud uitkomsten verkenning
Totaal Kaart van Nederland per jaar
Fte’s + ontwikkelkosten
Overhead 30%
Totaal Kaart van Nederland
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6

480.000
555.000
166.500
721.500
3.558.000
1.067.400
4.625.400

Thema Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality

Verkenningen economie, hospitality,
toerisme en media in 2011

Aantal

Kosten

2

150.000
PM

Begroting 2016 na verkenningen

Thema Ondersteuning studie Topsporters

Vouchers Flexibel onderwijs topsporters
€ 2.500 per jaar
Studiefinanciering topsporters à € 3.000 per jaar
Totaal Ondersteuning studie Topsporters

Aantal

Kosten

300
180

750.000
540.000
1.290.000
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7.2

Indicatieve begroting 2016 – totaal
Kosten per jaar

Thema Talentvol Nederland
Thema Vitaal Nederland
Thema Meedoen in Nederland

17.494.100
   

16.265.600
15.414.200

Thema Kaart van Nederland

4.625.400

Thema Nederland in Beeld

150.000
+ PM  
bedrag
1.290.000

Thema Ondersteuning studie Topsporters
Totaal per jaar vanaf 2016

55.239.300

Op te bouwen in tranches van € 9.206.550 per jaar
Indicatieve cumulatieve begroting Sectorplan
2011
2012
2013
2014
2015

9.206.550
18.413.100
27.619.650
36.826.200
46.032.750

2016 totaal per jaar
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55.239.300

7.3

Additionele begroting 2011-2016

1. Kennisbehoefte Olympische Vuur
2011-2016 per jaar
(specifieke kennis rondom de
organisatie van Olympische Spelen,
ook wel Olympische Kennis genoemd)

€ 500.000

(per jaar)

Haalbaarheidsonderzoek 2010/2011
Opzet 1 jaar 2011

€   40.000
€ 350.000

(éénmalig)
(éénmalig)

Totaal éénmalig

€ 390.000

Onderhoud vanaf 2012 per jaar

€

2. Sport Sateliet Rekening
(macro-economische gegevens sector sport)

40.000 (structureel)
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Bijlage 1

Deelnemers aan het Sectorplan
Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Universiteiten
- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
- Technische Universiteit Delft (TUD)
- Universiteit Twente (UT)
- Universiteit van Amsterdam (UVA)
- Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)
- Universiteit van Tilburg (UvT)
- Universiteit Utrecht (UU)
- Wageningen Universiteit & Research centre (WUR)
- Vereniging van Universiteiten (VSNU)
Universitaire Medische Centra/Landelijk Overleg Sportgezondheidsonderzoek
(LOSO)
- Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
- Vrije Universiteit Medisch Centrum – Amsterdam (VuMC)
- UMC Utrecht
- Erasmus UMC
- Maastricht UMC
Hogescholen/HBO-instellingen
- Fontys Hogescholen – Tilburg/Eindhoven (Fontys)
- Haagse Hogeschool (HHS)
- Hanzehogeschool Groningen
- Hogeschool van Amsterdam (HvA)
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
- Hogeschool Rotterdam (HR)
- Hogeschool Utrecht (HU)
- Hogeschool Zeeland (HZ)
- NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda (NHTV)
- Avans Hogeschool Breda
- Saxion Hogescholen (Saxion)
- Stenden hogeschool (Stenden)
- Christelijke Hogeschool Windesheim (Windesheim)
- HBO-raad
Verwante (publieke) (onderzoeks)instellingen
- W.J.H. Mulier Instituut – ’s-Hertogenbosch
- InnoSportNL – Arnhem
- Alterra – Wageningen
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – Den Haag
- Consument en Veiligheid – Amsterdam
- Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) – Bilthoven
- NIZO food research – Ede
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – Bilthoven
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-

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) – Den Haag
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) – Delft
Verwey-Jonker Instituut – Utrecht
Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) – Alkmaar
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) - Ede

Sportorganisaties
- Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) –
Arnhem
- Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) – Nieuwegein
- Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) – Zeist
- Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) – Nieuwegein
- Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) – Amsterdam, Einhoven,
Heerenveen, Arnhem
- Dopingautoriteit
- Stichting Sport en Technologie – Eindhoven
Provinciale sportraden
- Sportservice Zuid-Holland – Poeldijk
- Sportservice Noord-Holland – Schagen
Koepels
- Zorg Onderzoek Nederland/Medische Wetenschappen (ZonMw) –
Den Haag
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) –
Den Haag
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Bijlage 2

Cijfers sportopleidingen in het HBO
2005-2009 volgens systematiek HBO-raad

Inschrijvingen
opleiding

2005 2006 2007 2008 2009

opl. leraar lichamelijke oefening
sport en bewegen
sport en bewegingseducatie
sport, gezondheid en
management
sport, management en
ondernemen

3.896 4.017 4.246 4.398 4.555
528
623
741
851
962
360
402
390
555
625
848 1.034 1.085 1.238 1.368

totaal

6.022 6.582 7.027 7.664 8.169

390

506

565

622

659

Instroom (eerstejaarsstudenten)
opleiding

2005 2006 2007 2008 2009

opl. leraar lichamelijke oefening
sport en bewegen
sport en bewegingseducatie
sport, gezondheid en management
sport, management en ondernemen
totaal

931 1.060 1.123 1.112 1.135
181
173
210
201
247
99
100
71
206
212
243
270
263
318
308
139
172
177
186
190
1.593 1.775 1.844 2.023 2.092

Uitval na 1 jaar (uitval uit het hoger onderwijs)
opleiding
opl. leraar lichamelijke oefening
sport en bewegen
sport en bewegingseducatie
sport, gezondheid en management
sport, management en ondernemen
totaal sportopleidingen

2004 2005 2006 2007 2008
13,7%
12,1%
11,8%
15,0%
20,0%
14,1%

16,5%
16,6%
14,1%
9,1%
20,9%
15,6%

14,9%
16,8%
18,0%
13,0%
18,6%
15,3%

14,9%
19,5%
18,3%
14,1%
22,6%
16,2%

15,1%
15,9%
22,8%
10,4%
18,3%
15,5%

gemiddeld in het HBO		 15,0% 15,2% 17,2% 17,5% 15,4%
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Rendement na 5 jaar (diploma behaald in het hoger onderwijs, 5 jaar na
inschrijving in de betreffende opleiding)
opleiding

2000 2001 2002 2003 2004

opl. leraar lichamelijke oefening
sport en bewegen
sport en bewegingseducatie
sport, gezondheid en management
sport, management en ondernemen
totaal sportopleidingen

62,3% 60,5% 60,8%
51,0% 57,1% 51,9%
58,8% 60,9%
66,7% 67,3% 62,8%
59,3%
62,1% 60,6% 60,6%

56,9%
55,4%
46,4%
56,1%
53,3%
55,6%

54,2%
49,2%
47,3%
50,8%
47,7%
52,5%

gemiddeld in het HBO		 55,9% 56,8% 58,1% 58,1% 56,7%

Bron: 1-cijfer-HO (HBO-raad)					
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Bijlage 3

Doorlopende leerlijnen MBO naar
HO – casus Zuiderpark

De gemeente Den Haag, de woningbouwcorporatie Vestia en De Haagse
Hogeschool, hebben de handen ineen geslagen om op het terrein van het
oude ADO-stadion een sportonderwijscomplex te bouwen: de Sportcampus
Zuiderpark. De gemeente bouwt er vier sportzalen, waaronder een topsporthal en onder auspiciën van de hogeschool worden er onderwijsvoorzieningen,
inclusief gymzalen, gebouwd.
De coördinatie ligt in handen van de woningbouwcorporatie, die, in samenspraak met de twee andere partijen, invulling gaat geven aan het “Inmotion”deel, waarin sportmedische voorziening, een fitnessruimte, een revalidatiecentrum en kantoorruimte voor sportgerelateerde bedrijven en instellingen
zijn voorzien. Er zal een hotelaccommodatie komen, alsmede onderwijsruimte
voor het ROC Mondriaan met de opleiding Sport en Bewegen. Aan de buitenrand van het park zullen woningen voor studenten, c.q. sporttalenten worden
gebouwd.
De Haagse Hogeschool, en dan met name de Academie voor Sportstudies, zal
met haar ALO-opleiding en de opleiding Sportmanagement de campus gaan
bevolken. Met de realisatie van dit complex (eind 2013) zet de Academie voor
Sportstudies een belangrijke stap in het realiseren van haar in 2006 weergegeven ambitie: “Het is onze ambitie om als Academie voor Sportstudies, in
samenwerking met kennispartners, een toonaangevend Centrum Bewegen
en Sport in Nederland te zijn met een nationale en internationale reputatie op
het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en dienstverlening.”
Vanuit het onderwijs gezien ontstaat er een doorlopende leerlijn van MBO via
HBO naar masteropleidingen. Vanuit de universitaire wereld is ondersteuning
op het gebied van te ontwikkelen masters en op het gebied van onderzoek
door de faculteit bewegingswetenschappen (VU-Amsterdam) en biomechanical engineering (TU-Delft). In de nabijheid van het Zuiderpark bevindt zich een
LOOT-school (havo-vwo).
In en rond de campus zal door middel van de inzet van lectoren, docenten en
studenten en ondersteuning vanuit het WO-onderzoek verricht gaan worden
en zal, mede door de inzet van de opleiding bewegingstechnologie, gewerkt
worden aan innovaties op het terrein van Sport en Bewegen.
Door de inzet van studenten (van de niveaus 2 t/m 5) kan, via stages, leerarbeidsplaatsen, projecten en afstudeerwerkstukken, ondersteuning verleend
worden aan bonden, sportverenigingen en het beheer van sportvoorzieningen. Daarbij kunnen de topsporters ondersteund worden bij de vragen die
zij hebben. De samenwerking tussen het ROC Mondriaan en de Academie
voor Sportstudies heeft al geleid tot het opzetten van een Sportbureau, waar
externe partijen zich kunnen melden met vragen op het gebied van Sport en
Bewegen.
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De belangrijkste doelstelling hierbij is het creëren van een optimale dienstverlening aan partijen in het domein Sport.
In de aanloop naar de realisatie van dit project, ondersteunt het onderwijs al
het (top)sportbeleid van de gemeente Den Haag, de Volleybalbond en het
Watersportverbond, met name bij het beachvolleybal en de ‘zeesporten’.
Ook wordt ondersteuning verleend bij het InnoLab zeezeilen (InnoSportNL) in
Scheveningen.
Met de opzet van deze campus sluit het HBO-onderwijs aan op de ontwikkelingen van het Sectorplan Sportonderwijs en -onderzoek in het hoger
onderwijs.
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Bijlage 4

Werkconferentie 29 juni 2010 te
Papendal Arnhem

Ochtendprogramma:
Plenaire toelichting op de aard en de globale richting van het Sectorplan

Voorzitter

Nicolette van Veldhoven (NOC*NSF)

09.00-09.30 uur
09.30-09.45 uur

Inloop, ontvangst met koffie
Welkomstwoord / Opening dag / Missie en Visie
Sectorplan
Gerard Dielessen – directeur NOC*NSF

09.45-10.00 uur

Olympisch Plan 2028 en de rol van kennis
Gerben Eggink – programmadirecteur Olympisch Vuur

10.00-10.10 uur

HBO en de olympische ambities en de rol van kennis
Doekle Terpstra – voorzitter HBO-raad

10.10-10.20 uur

Aanbieding Rapport Kennisagenda 2010-2016
Koen Breedveld – directeur W.J.H. Mulier Instituut

10.20-10.45 uur

Uitblinken op alle niveaus en de thema’s voor het
Sectorplan
Bart Zijlstra – directeur directie Sport ministerie
van VWS

10.45-11.00 uur

Het Sectorplan als strategisch programma
Lieteke van Vucht Tijssen – associé Boer & Croon

11.00-11.15 uur

Pauze

11.15-12.45 uur

Toelichting thema’s door werkvelden
1. Talentvol Nederland Presteren (prestatiebevordering en talentontwikkeling in brede zin)
Peter Beek – hoogleraar Vrije Universiteit, mede in
samenwerking met InnoSportNL
2. Meedoen in Nederland Sportparticipatie (sportparticipatie, sportinfrastructuur, sportwaarden en
maatschappelijke/sociale/culturele waarden van sport
Koen Breedveld – directeur W.J.H. Mulier Instituut,
mede in samenwerking met de universiteiten van
Utrecht, Tilburg, Amsterdam en Groningen
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3. Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid
(actieve en gezonde leefstijl, gezondheidswaarden
van sport, sportgeneeskunde en preventie/behandeling van blessures)
Ron Diercks – hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen,
mede in samenwerking met LOSO
4. Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid (ruimtelijke ordening, urban planning
en sociale geografie, planologie, gebruik en normering van accommodaties)
Hans Mommaas – hoogleraar Universiteit van Tilburg
Nederland in Beeld (economische betekenis van
sport, evenementen, toerisme, hospitality en media)
Geen presentatie
5. Ondersteuning studie Topsporters – studie- en
beurzenprogramma
Arjen Boonstoppel – projectleiding topsport en onderwijs NOC*NSF
12.45-13.45 uur

Lunch

Middagprogramma:
Uitwerking thema’s in werkgroepen
Voorzitter

Lieteke van Vucht Tijssen (Boer & Croon)

13.45-14.00 uur

Introductie werkwijze middagprogramma

14.00-15.00 uur

Wat is er in 2016 veranderd dankzij het programma? In
werkgroepen per thema concretiseren van de doelen
voor dat thema voor 2016

15.00-16.00 uur

Presentatie en discussie

16.00-17.00 uur

Hoe komen we daar dan? In dezelfde werkgroepen
nagaan wat de stand van zaken nu is, wat er nodig is
om van hier naar daar te komen en welke acties daarvoor nodig zijn

17.00-17.30 uur

Pauze met een snack

17.30-18.30 uur

Plenaire presentatie en discussie

18.30-19.00 uur

Huiswerk, afspraken
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Bijlage 5

Werkconferentie 7 september 2010
te Papendal, vervolg van 29 juni 2010

Programma:
Voorzitter

Hans van Breukelen

13.30-14.00 uur

Inloop, ontvangst met koffie

14.00-14.10 uur

Welkomstwoord, opening middag door Maurits Hendriks – technisch directeur NOC*NSF

14.10-15.10 uur

Plenair
Samenvatting van de resultaten tot nu toe –
Presentaties per thema:
- Talentvol Nederland (Presteren) –
Cees Vervoorn (HvA)
- Meedoen in Nederland (Sportparticipatie) –
Koen Breedveld (MI)
- Vitaal Nederland (Gezondheid) –
Ron Diercks (UMCG)
- Kaart van Nederland (Gebiedsontwikkeling) –
Hugo van der Poel (UvT/NHTV)
- Nederland in Beeld (Economische betekenis) –
Egbert Oldenboom (HAN)
- Ondersteuning studie Topsporters –
Arjen Boonstoppel (NOC*NSF)

15.10-16.30 uur

Bespreken thema’s in werkgroepen (6 werkgroepen –
idem aan 29 juni) – tevens bediscussiëren:
- rode draden die de thema’s met elkaar verbinden
- verbinding praktijk-theorie/rol HBO en rol WO

16.30-16.45 uur

Pauze

16.45-17.15 uur

Plenaire discussie over de aanvullende vragen

17.15-17.25 uur

Officiële lancering digitale portal Sport- en Kennisplein
Gert Meydam – Stipp

17.25-17.45 uur

Overhandiging eerste exemplaar boek Sport en haar
professoren, Sportwetenschap in ontwikkeling – door
Maurits Hendriks – technisch directeur NOC*NSF.

17.45-20.00 uur

Netwerken met een hapje en een drankje (buffet)
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Bijlage 6

Deelnemers aan werkconferenties
29 juni én 7 september 2010 te
Papendal, Arnhem

1. Talentvol Nederland Presteren (prestatiebevordering en talentontwikkeling in brede zin)
Voorzitter: Peter Beek – hoogleraar Vrije Universiteit
Deelnemers:
Marije Elferink – Gemser (CBW – RUG)
Cees Vervoorn (HvA)
Hanno van der Loo (InnoSportNL)
Kamiel Maase (WOT-NOC*NSF)
Gertjan Schaafsma (HAN)
Luc van der Woude (UMCG
Geert Savelsbergh (VU)
Chris Visscher (RUG)
Koen Lemmink (RUG/Hanze)
Monique Berger (HHS)
George de Jong (InnoSportNL)
Lenneke de Voogd (TU Delft)
Frans van der Helm (TU Delft)
Cees van Bladel (S&T)
Rico Schuijers (VSPN)
Frank Backx (UMCU)
2.   Meedoen in Nederland Sportparticipatie (sportparticipatie, sportinfrastructuur, sportwaarden en maatschappelijke/sociale/culturele waarden
van sport
Voorzitter: Koen Breedveld – directeur W.J.H. Mulier Instituut
Deelnemers:
Jan Janssens (HvA)
Ivo van Hilvoorde (Windesheim)
Jos de Haan (SCP)
Janine Pleizier (NeVoBo)
Joelle Staps (NeVoBo)
Robert Gelinck (NISB)
Anne Emmens (HvR)
Henk Zielstra (HZ)
Herman Ram (Dopingautoriteit)
Maarten van Bottenburg (UU)
Annelies Knoppers (UU)
Marijke Hopman-Rock (VU/TNO)
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Tinus Jongert (HHS/TNO)
Olivier de Hon (Dopingautoriteit)
Jan Kok (KNVB)
Bert Geenen (HZ)
Ronald Klomp (Fontys)
3.   Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid (actieve en gezonde
leefstijl, gezondheidswaarden van sport, sportgeneeskunde en preventie/
behandeling van blessures)
Voorzitter: Ron Diercks – hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
Deelnemers:
Marco Mensink (WUR)
Henriette Wittink (HvU)
Janine Stubbe (TNO)
Abida Durani (ZonMw)
Joan Janssens (Hanze)
Luc van der Woude (UMCG)
Fred Hartgens (UMCM)
Bart Koes (Erasmus UMC)
Marienke Middelkoop (Erasmus UMC)
Inge van den Akker-Scheek (UMCG)
Willem van Mechelen (VUMC)
Robert van Cingel (HAN)
Gwendolijn Boonekamp (HAN)
Theo Joosten (HAN)
Johan van de Berg (HHS)
Frits Oosterveld (Saxion)
Lars Borghouts (Fontys)
Anja Bruinsma (VSG)
Jeroen Wouters (NIZO)
Saskia Kloet (C&V)
Jeanet Bruil (ZonMw)
Wanda Vos (RIVM)
4. Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid (ruimtelijke
ordening, urban planning en sociale geografie, planologie, gebruik en
normering van accommodaties)
Voorzitters: Hans Mommaas/Hugo van der Poel – hoogleraar Universiteit van
Tilburg
Deelnemers:
Sjerp de Vries (Alterra)
Bram Donkers (Windesheim)
Nanne Boonstra (Verweij-Jonker)
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Bart Volkerijk (Sportservice N-H)
Judith Kivits (HBO-raad)
5.    Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality (economische betekenis van sport, evenementen, toerisme, hospitality en media)
Voorzitter: Tjeerd de Jong – directeur Instituut voor Bewegingsstudies Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Deelnemers:
Hugo van der Poel (HvT/NHTV)
Wim de Vries (Fontys)
Mark van de Heuvel (Fontys)
Ronald Klomp (Fontys)
Joan Janssens (Hanze)
Rik Burger (HvR)
Jamilja van der Meulen (CBS)
Steffie Theuns (HvR)
Egbert Oldenboom (HAN)
Esther Fijneman (Avans)
Erik Puyt (HAN/Sportservice N-H)
Albert van Schendel (NHTV)
Anja van Ee (Saxion)
Jeroen Prent (HvA)
6. Ondersteuning studie Topsporters – studie- en beurzenprogramma
Voorzitter: Arjen Boonstoppel – projectleiding topsport en onderwijs
NOC*NSF
Deelnemers:
Mieke Wikkerman (HvU)
Ronald van Dijk (HvR)
Anke Baar (CTO)
Ton van Klooster (Hanze)
Annelies Simons (Fontys)
Jacomine Ravensbergen (HvA)
Arno den Hartog (KNHB)
Rolf Marteijn (WUR)
Hans Tromp (HHS)
Bonne Posma (Saxion)
Coen de Vries (Johan Cruijff )
Marjolein Bron (HAN)
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Bijlage 7

Begeleiding proces totstandkoming
Sectorplan

Stuurgroep samenstelling:
- Renk Roborgh, dg OCW
- Paul Huijts, dg VWS
- Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF
- Sibrand Poppema, rector RUG, vertegenwoordiger VSNU
- Paul van Maanen, voorzitter HL, portefeuillehouder sportbestuur HBO-raad
Beleidsmedewerkers OCW,VWS,HBO-raad:*
- Bas Derks (OCW)
- Eli van der Heide (OCW)
- Mariëtte van der Voet (VWS)
- Maarten Koornneef (VWS)
- Judith Kivits (HBO-raad)
*De VSNU heeft geen beleidsmedewerker beschikbaar gesteld.
Inhoudelijke werkgroeptrekkersduo:
- Talentvol Nederland Presteren
- Peter Beek – hoogleraar VU/decaan bewegingswetenschappen
- Cees Vervoorn – lector HvA/VU
- Meedoen in Nederland Sportparticipatie
- Koen Breedveld – directeur W.J.H. Mulier Instituut
- Maarten van Bottenburg – hoogleraar UU
- Vitaal Nederland Sport, Bewegen en Gezondheid
- Ron Diercks – hoogleraar RUG/voorzitter LOSO
- Joan Janssens – Lector Hanzehogeschool
- Kaart van Nederland Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid
- Hans Mommaas – hoogleraar UvT
- Hugo van der Poel – UHD UvT en Lector NHTV
- Nederland in Beeld Economie, Evenementen en Hospitality
- Tjeerd de Jong – directeur Instituut voor Sport- en Bewegingsstudies
HAN
- Egbert Oldenboom – docent HAN
- Hugo van der Poel – UHD UvT en lector NHTV
- Ondersteuning studie Topsporters
- Arjen Boonstoppel – projectleider Strategie en Beleid Topsport
NOC*NSF
Regie, coördinatie en organisatie:
- Nicolette van Veldhoven – programmamanager Onderzoek NOC*NSF
- Lieteke van Vucht Tijssen – associé Boer & Croon
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