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in 2019. Voor middelbaar en hoogopgeleiden geldt juist dat relatief veel mensen in
2020 meer zijn gaan sporten dan in 2019.

Aandacht voor sport op school
Vanuit de sportsector is natuurlijk weinig
te doen aan de kansenongelijkheid in het
onderwijs. Wel zijn er mogelijkheden om de
aandacht voor sportstimulering bij laagopgeleiden te vergroten, om zo de teruggang
in sportdeelname onder laagopgeleiden
een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door de
aandacht voor sport op en rondom school
te vergroten. Dat begint bij de aangeboden
uren bewegingsonderwijs en de inzet van
vakleerkrachten in het basisonderwijs.
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Daarnaast liggen er mogelijkheden in het
intensiveren van de aandacht voor sport en
bewegen in het vervolgonderwijs, en dan

Figuur 2 Sportduur per week, Nederlandse bevolking 25 jaar en ouder, naar opleidingsni-
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Vervolgonderzoek
In vervolgonderzoek gaan we verder in op
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factoren die een rol spelen bij de toegenomen opleidingskloof in sportdeelname
gedurende de coronapandemie. We gaan
hiervoor onder andere in gesprek met professionals in het veld, zoals buurtsportcoaches, en met de doelgroep zelf, om meer grip
te krijgen op interesses en eventuele ervaren belemmeringen voor sportdeelname.

Conclusie
Op basis van het huidige onderzoek kunnen we vaststellen dat de sportdeelname
van laagopgeleiden is afgenomen. De

Bron: Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS), 2020. Bewerking: Radboud Universiteit.

coronapandemie lijkt vooral invloed te
hebben op de sportdeelname van laagopgeleiden en, mede door armoede-, gezondheids- of andere vraagstukken, vooral de
kansen voor laagopgeleiden om te sporten
te beperken. Het verdient aanbeveling om
vanuit sportstimuleringsbeleid aandacht
te hebben voor deze mogelijke kansenongelijkheid en stimuleringsactiviteiten daarop
af te stemmen.
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