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1. Peildatum 1-12-2016. Alleen partijen die zowel in 2013 als 2017 meedoen zijn meegenomen.
2. Het aantal keer dat de termen ‘sport’, ‘sport en bewegen’ ‘bewegen’, ‘beweging’ en vormen daarvan (‘gym’, ‘bewegingsonderwijs’,
‘fietsen’, ‘wandelen’, ‘zwemmen’) genoemd zijn in de programmatekst in absolute zin en per 10.000 woorden. Woorden die wel sport
of bewegen bevatten maar niet per se gericht zijn op fysieke activiteit (bijv. transport) zijn niet meegeteld.
3. Het relatieve aantal keer dat de termen sport en bewegen (zie voetnoot 2) voorkomen in de teksten van de
partijprogramma’s van 2013.
4. De mate waarin de voornemens rondom sport en bewegen concreet uitgewerkt zijn. Hierin zijn de indirecte thema’s fysieke omgeving,
Wet- en regelgeving en innovatie (laatste drie kolommen) niet meegenomen.
5. Selectie van passages waarin 'sport', 'bewegen', 'gymles' en 'preventie/ leefstijl' expliciet vermeld staan in de
Centraal Plan Bureau (CPB) rapportage 'Keuzes in Kaart 2018-2021' (16-2-2017). Let op: het CPB rekent alleen maatregelen van minimaal 0,1 mld door.

