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deelname bij deze groepen te vergroten,
is meer inzicht nodig in de ervaren barrières en is in het lokale sportbeleid specifieke aandacht voor deze groepen vereist. De ervaring leert immers dat vooral
de overheid aan zet is bij het bereiken
van moeilijke doelgroepen.

FIGUUR 2. VERSCHIL IN SPORTCLUBDEELNAME TUSSEN HOGE EN LAGE INKOMENSGROEPEN BIJ DE JEUGD (6-17
JAAR), AFGEZET NAAR SPORTUITGAVEN PER INWONER VAN GEMEENTEN IN PERCENTIELEN.

Implicatie sportbeleid: meer
reflectie
In mijn proefschrift stel ik vast dat er maar
beperkt sprake is van lerend beleid op
het terrein van sport. Het ontbreekt aan
inzicht in de werkzame mechanismen van
het lokale sportbeleid en vaak blijft het bij
indicaties dat doelstellingen zijn bereikt
of het gevoel dat iets werkt. Zoals gezegd
is wat meer reflectie op de betekenis van
sportbeleid en de werkzame mechanismen
van beleidsactiviteiten op zijn plaats. Verder
maakt mijn proefschrift duidelijk dat er
een mismatch is tussen de doelen van
beleid (gezondheid, sociale participatie)
en de inzet van middelen (sportaccommodaties). Om de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid te vergroten,
moet er een logische relatie zijn tussen
de beleidsdoelen, de beleidsactiviteiten
en de inzet van middelen. Dit vraagt om
een kritische blik op de financieringsmechanismen van lokaal sportbeleid, aangezien nu het meeste geld ‘vastzit’ in sportaccommodaties en er daarmee weinig
vrijheidsgraden zijn om met beleidsactiviteiten aan de gestelde beleidsdoelen
bij te dragen.

Implicatie sportaccommodaties: benutten sportinfrastructuur
Het proefschrift laat zien dat de sportinfrastructuur in Nederland op orde is
en dat hiermee goede randvoorwaarden
voor sportbeoefening aanwezig zijn. Dit
is iets om te koesteren en op voort te
bouwen. Het benutten van deze sportinfrastructuur zou nu centraal moeten
staan waarbij naast de accommodaties
(hardware), aandacht moet zijn voor de
organisaties (orgware) en de activiteiten
(software) die hier plaatsvinden. Voor het
optimaal benutten van de sportaccommodaties is het essentieel dat de sportinfrastructuur is afgestemd op de veranderende wensen en behoeften van de
bevolking. Dit vraagt om een lokale toets,
te meer omdat de toekomstperspectieven
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zetten op de groepen die het meest profiteren van deelname aan sport in relatie
tot gezondheid en sociale participatie en
integratie. In mijn proefschrift wordt een
doelgroepenbeleid aanbevolen waarbij
verschillende omgevingssystemen onderdeel uitmaken van interventies of beleidsprogramma’s, om zo het potentiële effect
op het gedrag van het individu te vergroten. Op deze wijze kan de betekenis
van het lokale sportbeleid worden vergroot, niet alleen in termen van de sportdeelname, maar zeker ook in termen van
de maatschappelijke waarde van sport,
die voor specifieke groepen, zoals kinderen in armoede en mensen met een
beperking, evidenter zijn.

Tot slot

“Voor het optimaal benutten van de
sportaccommodaties is het essentieel dat
de sportinfrastructuur is afgestemd op de
veranderende wensen en behoeften van
de bevolking”
tussen gemeenten sterk kunnen verschillen
als gevolg van demografische ontwikkelingen en veranderende sportdeelnamepatronen. Daarvoor hebben beleidsambtenaren sport een duidelijk beeld nodig
van de lokale sportdeelname, de behoefte
van de bevolking en kansen en belemmeringen van verschillende doelgroepen
binnen hun gemeente om het sportbeleid hierop af te stemmen. Hoewel mijn
proefschrift een overkoepelend beeld
geeft van verklaringen voor verschillen
in sportdeelname, is meer onderzoek en
ondersteuning op lokaal niveau nodig om
de beleidsambtenaar te helpen bij het
ontwikkelingen van toekomstbestendig
lokaal sportbeleid.

Implicatie sportdeelname:
sportdeelnameplafond
Ten aanzien van de focus op ‘sport voor
iedereen’ en de ambities om ongelijkheid
in sportdeelname tegen te gaan, moet
worden gezegd dat dit nog niet is gerealiseerd. En ik betwijfel of dit ooit kan worden

gerealiseerd. Mijn proefschrift heeft eens
te meer aangetoond dat sport een sociaal
construct is, waarbij sociaaleconomische
factoren en verschillende omgevingssystemen op het gedrag van het individu
inwerken. Besluiten om te gaan sporten
worden genomen in een bredere context
van waarden, normen, attituden en leefstijlfactoren die gerelateerd zijn aan deze
sociaaleconomische factoren en omgevingssystemen. Dit houdt ook in dat de
niet-sporters niet per se een belemmering ervaren om te sporten of zijn uitgesloten, het kan ook zijn dat ze simpelweg niet willen sporten. Ik verwacht
daarom dat er een sportdeelnameplafond
is, omdat niet iedereen ervoor zal kiezen
om te gaan sporten. Gelet op de reeds
relatief hoge sportdeelname in Nederland, is de verwachting dat de mogelijkheden voor een verdere stijging van de
sportdeelnamepercentages beperkt zijn.
Het verder verhogen van dit deelnamepercentage hoeft dan ook geen doel op
zich te zijn. Het is beter om specifiek in te

Een belangrijke meerwaarde van mijn proefschrift is de brede focus op de ontwikkeling, het functioneren en de betekenis van
lokaal sportbeleid. Door lokaal sportbeleid
en individuele sportdeelname vanuit een
sociaalecologisch perspectief te onderzoeken, heb ik een overzicht geboden van
de ontwikkeling en het functioneren van
lokaal sportbeleid, en van de relevantie
van lokaal sportbeleid voor het verklaren
van verschillen in sportdeelname. Deze
inzichten zijn relevant voor beleidsmakers
en waardevol bij het bepalen van de effectiviteit van lokaal sportbeleid. Om verder
stappen te zetten en de effectiviteit van
lokaal sportbeleid in de toekomst te vergroten, is het van groot belang dat meer
aandacht komt voor monitoring en evaluatie en voor werkzame mechanismen in
het sportbeleid. Ik hoop dat mijn proefschrift gemeenten hiertoe uitdaagt. Ik zal
me in het verlengde van mijn proefschrift
in ieder geval in blijven zetten voor onderzoek naar de werkzame mechanismen van
lokaal sportbeleid en vanuit het Mulier
Instituut en de Radboud Universiteit bijdragen aan een beter inzicht in en evidence-base van lokaal sportbeleid.

•

Dr. Remco Hoekman is als senior onderzoeker
werkzaam bij het Mulier Instituut en voor
onderzoek en onderwijs op het thema van
sportbeleid en sportsociologie verbonden aan
de Radboud Universiteit. Verder is hij president
van de European Association for Sociology of
Sport (EASS). Remco Hoekman is op 4 oktober
gepromoveerd aan de Radboud Universiteit.
Het complete proefschrift, inclusief Nederlandstalige samenvatting, is te downloaden via:
https://goo.gl/MzN11V.

Column

Meer uithoudingsvermogen voor bewegen op school
De afgelopen maand riepen de Onderwijsraad, de Raad van Volksgezondheid en Samenleving en de Sportraad
gezamenlijk op om kinderen dagelijks
één uur per dag te laten sporten en
AMIKA SINGH
bewegen op school.
Wat betreft dat uur beweegadvies,
is er geen verschil met de beweegrichtlijn uit 2017
waarin staat dat kinderen – omdat het gezond is –
minimaal één uur per dag zouden moeten bewegen.
Het verschil met het advies van de drie raden is dat
nu nadrukkelijk de school als setting wordt benoemd.
Een meerderheid van onze jeugd beweegt onvoldoende en de lestijd op school wordt vooral zittend
doorgebracht. Dat er steeds meer te doen is over
bewegen in het onderwijs, komt doordat er steeds
meer aandacht is voor de mogelijk positieve effecten
van bewegen op schoolprestaties. Uit een recent literatuuronderzoek dat ik met een aantal (inter)natio-
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nale collega’s heb uitgevoerd, blijkt dat leerlingen
die gedurende een aantal schooljaren meededen
aan intensieve beweegprogramma’s op school, beter
presteerden in wiskunde/rekenen dan leerlingen op
scholen zonder dergelijke beweegprogramma’s. Voor
andere uitkomsten (bijvoorbeeld aandacht, concentratie, taal of algemene schoolprestaties) vonden we
geen overtuigend bewijs. De resultaten van dit onderzoek werken in ieder geval als binnenkomer bij scholen.
Kinderen iets leren is immers hun bestaansrecht en
als iets – bijvoorbeeld bewegen – daarbij kan ondersteunen, is dat mooi meegenomen.
De uitdaging om kinderen daadwerkelijk meer te
laten weten is om de scholen adequaat te ondersteunen bij aanpassingen die nodig zijn om kinderen
één uur per dag te laten bewegen. Dat betekent bijvoorbeeld middelen beschikbaar stellen die nodig
zijn om beweegteams in de scholen op te zetten die
de groepsleerkrachten kunnen ondersteunen. Dat

kan bijvoorbeeld door te helpen met de keuze voor
een passend beweegtussendoortje in het klaslokaal.
We moeten hierbij oppassen dat we alle inspanningen
rondom meer bewegen op school niet op korte termijn afrekenen en daar kwalitatief goed onderzoek
aan koppelen. Ons onderzoek laat zien dat het meerdere jaren zal duren voordat mogelijke effecten van
bewegen op leerprestaties kunnen worden waargenomen. Dat geldt wellicht ook voor andere uitkomsten, zoals bijvoorbeeld gezondheid of motorische
vaardigheden.
Er zijn volop redenen om meer bewegen in het onderwijs te integreren. Daarbij niet onbelangrijk: de meeste
leerlingen vinden bewegen leuk. Dus: meer bewegen
in het onderwijs? Gewoon doen, maar dan wel met
goede ondersteuning en beter uithoudingsvermogen,
ook voor goed onderzoek.
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