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WETENSCHAP ONDERZOEK
Figuur 1 Overzicht van de onderzoeksopzet met het thema dat in de betreffende deelstudie centraal staat.
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Op naar de 75%!

Figuur 2 Huidig prestatieniveau sporttalenten in retrospectieve onderzoeksgroep verdeeld naar gevolgd schooltype,
in procenten.

Figuur 3 Hoogst behaalde schooldiploma van voormalig topsporttalenten, in procenten.

In 2011 kreeg NOC*NSF er
46.522 leden bij, een stijging
van +1%. De KNSB maakte
daarbij de grootste klapper.
Maar liefst 45.252 nieuwe
leden mocht de bond verwelkomen. Verder groeiden
onder andere de Nederlandse
Wandelsport Bond (+23.926)
en de KNVB (+16.935) heel
behoorlijk, waarbij aangetekend dat de groei van de
wandelaars
procentueel
indrukwekkender was dan
die van de voetballers (respectievelijk +66% en +1,4%). Naast de winnaars waren
er ook verliezers. 42 bonden zagen hun ledental in 2011
dalen, 35 rapporteerden een stijging.
Het moet nog blijken hoe duurzaam de ledenwinsten
bij de schaatsers en de wandelaars is. Dikke kans dat
die winst dit jaar weer is verdampt. Mogelijk dat dan
weer andere bonden een groeispurt doormaken, de
gymnastiekunie bijvoorbeeld? Epkes zweefvluchten
zouden de belangstelling voor het turnen een (broodnodige) zwieper moeten geven. Kenners weten echter
beter, en wijzen fijntjes op eerdere pijnlijke ervaringen
bij onder meer volleybal en zwemmen.
Feit is dat de klad er wat in lijkt te zitten, wat de sportdeelname betreft. In oktober brachten SCP en het
Mulier Instituut onafhankelijk van elkaar cijfers naar
buiten waaruit bleek dat het aandeel sporters de laatste jaren niet verder is gegroeid.
Zit er dan toch een plafond aan de sportdeelname?
Twintig jaar terug, in 1991, achtten Tilburgse wetenschappers “een verdere toename van de sportparticipatiegraad minder waarschijnlijk”. En wat gebeurde
er daarna? De sportdeelname vloog omhoog. Aan
de voorspellende waarde van wetenschappers moet
dus niet te veel waarde worden gehecht. Acht jaar
later voorspelden twee andere wetenschappers dat
NOC*NSF zou toegroeien naar 6,5 miljoen leden in
2020. Ook die voorspelling moeten we maar met een
korreltje zout nemen – tenzij we naast de vissers nu
ook alle leden van Natuurmonumenten gaan meetellen (730.000 leden).
Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben om
mensen van de sofa af te krijgen, het sportveld op.
Aan de andere kant: in Groningen is zojuist het Sport
Science Institute Groningen opgericht, en in Utrecht
slaan universiteit, hogeschool en UMC de handen
ineen in Sport & Society. Zelfs het NISSI (VU/RUG)
schijnt er dan eindelijk te komen. De economie mag
dan tegenzitten en het olympisch vuur mag zijn uitgedoofd, aan elan ontbreekt het de sport nog allerminst.
Op naar de 75%!
Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut

onderwijsinstellingen? Of voorzien juist de reguliere scholen in een behoefte van sporttalenten (zonder talentstatus)?
En in hoeverre is dat wenselijk?

vragen, biedt dat uitkomst. Mede hierdoor zijn sporttalenten op Topsport Talentscholen meer tevreden over de combinatie van topsport en onderwijs.

Tot slot

Topsport Talentscholen zijn opgezet om school en topsport
optimaal te kunnen combineren. Dit betekent niet alleen dat
sporttalenten in de gelegenheid worden gesteld om aan de
trainingseisen vanuit de topsport te kunnen voldoen, maar

De toegenomen internationale concurrentie in de topsport
draagt ertoe bij dat sporttalenten op steeds jongere leeftijd
meer trainingsuren moeten maken om uiteindelijk de top
te kunnen bereiken. Samengevat kunnen we zeggen dat
Topsport Talentscholen het mogelijk maken dat sporttalenten meer tijd aan hun sport kunnen besteden. Met name voor
talenten in sporten met een grote internationale concurrentie en die op jonge leeftijd grote trainingsinvesteringen

Meer weten?
Anneke von Heijden •
Agnes Elling (red.) • Stephan
Hakkers
Niels Reijgersberg • Fleur
van Rens • Ester Wisse

Voor meer informatie over het
onderzoek kuntTalent
u tiecontact
opneEvalua
Topsport
scholen
men met Niels Reijgersberg
(n.reijgersberg @ mulier instituut.nl) of Agnes Elling
(a.elling@mulierinstituut.nl)
van het Mulier Instituut.
De slotbeschouwing van het
onderzoek is te downloaden
via de website van het Mulier
Instituut. De volledige rapportage kunt u bestellen via
www.sportsmedia.nl.
Op dit moment bestaan
in Nederland 29 Topsport
Talentscholen (voorheen
LOOT-scholen) met ruim
3.500 LOOT-leerlingen
. Deze scholen bieden
hun
topsportleerlingen faciliteiten
om het volgen van
onderwijs beter te kunnen
combineren met het
beoefenen van topsport.
In de twintig jaar dat
deze
scholen bestaan, hebben
ook andere scholen hun
werkwijze steeds meer
afgestemd op maatschappelijke ontwikkelingen
in de topsport. Ongeveer
twee op de vijf topsporttalenten
kiezen voor een
Topsport Talentschool.

Evaluatie Topsport Talentscholen

Het voorliggende onderzoek
richt zich primair op de
vraag of topsporttalenten
op Topsport Talentscholen
het beter doen in de combinatie
sport en onderwijs
dan topsporttalenten
op andere schooltypen.
Daarnaast is de vraag in hoeverre
Topsport Talentscholen de schoolprestaties
en het beweeggedrag
van de
‘reguliere’ leerlingen (zonder
een officiële talentenstatus van NOC*NSF)
beïnvloeden.
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Het onderzoek laat zien
dat talenten die voor een
Topsport Talentschool kiezen
meer trainen dan de talenten op een reguliere school.
De talenten verwelkomen
de mogelijkheden om school
en sportbeoefening beter
te kunnen combineren.
Tot aanwijsbaar meer talenten
die de top halen, leidt dit
(nog) niet, hetgeen vermoedelijk samenhangt met
een oververtegenwoor
diging
van bepaalde takken van
sport op Topsport Talentscholen (zoals turnen
en tennis). De schoolmotivatie
onder de topsporttalenten
ligt op de Topsport Talentscholen wat lager, hetgeen
aandacht behoeft.

Het onderzoek is door het
Mulier Instituut uitgevoerd
in opdracht van de Stichting
LOOT en is gefi nancierd
door het Platform Sport,
Bewegen en Onderwijs.

Evaluatie
Topsport Talentscholen
Mulier Fonds

Anneke von Heijden • Agnes
Elling (red.) • Stephan Hakkers
Niels Reijgersberg • Fleur
van Rens • Ester Wisse

ook dat zij hun kansen op een schooldiploma van een zo
hoog mogelijk niveau benutten. Daar ligt naar ons idee een
belangrijke uitdaging voor de (school)omgeving: om sporttalenten blijvend te stimuleren om ook op school het beste uit
zichzelf te halen. De meeste sporttalenten worden uiteindelijk geen internationale topsporters. Is een goede middelbareschoolopleiding niet de (beste) basis voor een succesvolle
loopbaan na(ast) de topsport?

Het lezen waard
Titel: Beweging in beleid/beleid in beweging. Het publieke
beheer van de sport- en bewegingssector
Auteur: J. Scheerder & H. Vandermeerschen (2012)
Meer informatie: http://www.academiapress.be/beweging-in-beleid-beleid-in-beweging.html
Titel: Sport- en beweegmanagement in de Lage Landen.
Strategische en operationeel managen van sport- en
beweegorganisaties
Auteur: S. Vos & J. Scheerder (2012)
Meer informatie: http://www.academiapress.be/sporten-beweegmanagement-in-de-lage-landen.html
Uitgegeven door: Academia Press, Gent
Gelezen door: Justus Beth
In dit Gentse tweeluik aandacht voor sportbeleid
en -management in een breder Vlaams/Nederlands

perspectief. Het eerste boek gaat over de vraag welke
rol de overheid speelt in sport- en beweegbeleid. Welke
keuzes moeten worden gemaakt? De schrijvers zeggen
de lezer “met een kritische blik naar het publieke sporten bewegingsbeleid te laten kijken en gaandeweg een
eigen, onderbouwde visie te ontwikkelen.” Iets wat in mijn
ogen wel enige voorkennis en affiniteit met het onderwerp vereist.
In het managementboek staat het strategisch, tactisch en
operationeel management van organisaties die sport en
bewegen aanbieden centraal. Welke kennis over (organisatie)management is cruciaal? En hoe kan deze kennis
het beste worden vertaald? Behalve de nodige managementtheorieën bevat het boek ook tools en modellen die
toelaten om deze inzichten te vertalen en toe te passen
in de dagelijkse praktijk.

