
Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap
“studenten, docenten, onderzoekers en praktijkprofessionals werken 
samen aan innovaties in de beroepspraktijk op basis van onderzoek”

(Remo Mombarg & Johan de Jong)



“Kennisontwikkeling	ten	behoeve	van	de	(sport)beroepspraktijk”
“wij	leiden	een	sportprofessional	op	die	in	staat	is	om	op	basis	van	onderzoek	zijn	

eigen	beroepspraktijk	te	verbeteren	en	anderen	te	adviseren”



Thema’s

Praktijk

Professional

Onderzoek



Bewegingsonderwijs Jeugdsport Actieve & gezonde 
leefstijl

Het trainen van sporter(s) 
en werknemer(s) met als 
doel prestatieverbetering.

Het stimuleren van 
personen, omgeving en 
processen met als doel 
sportieve, actieve en 

gezonde leefstijl.

Het organiseren van 
sport in verenigingen, 

communities en events 
met als doel: sociaal-

maatschappelijke impact 
creëren.

Thema: optimaliseren 
van belasting en herstel 
sporters en werknemers.

Thema: stimuleren van 
sportieve, actieve en 

gezonde leefstijl o.b.v. 
community based 

interventies.

Thema: 
organisatieprocessen 

verbeteren van sport als 
sociale hefboom en het 

evalueren van de impact op 
maatschappij

Projecten: voetbal, 
brandweer, productie 

personeel, nieuwe 
gezonde werken, politie, 
RTC blessure preventie.

Projecten: JOGG, 
Groningen Fit!, BIOR, 

Fietsen, SPEACH, 
DEDIPAC, Bslim, 

Sportieve Gezonde 
School, vmbo 

zelfregulatie, fit for life

Projecten: Vitale 
sportvereniging (RAAK), 

impact sportevenementen, 
BIOR, social 

entrepreneurship.

Onderzoek & Onderwijs

Prestatie en herstel 
Sport & Werk

Organisatie 
sportverenigingen & 

events

Het lesgeven aan 
kinderen om ze voor te 
bereiden op de huidige 

en toekomstige 
bewegingscultuur

Het organiseren van 
kinderen, professionals, 
omgeving en aanbod om 

(on)georganiseerde 
sportdeelname te 

bevorderen

Thema: vergroten van 
vaardigheden, beleving 

en gedrag bij kinderen in 
directe interactie

Thema: vergroten van 
sportdeelname van 

kinderen op school, buurt 
en sportvereniging

Projecten: Groninger 
coach model, Veilig Sport 
klimaat, Special Heroes, 

BSLIM, Talentdagen, 
BeSwim, ASE

Projecten: vmbo en 
zelfregulatie, impliciet 
leren, ieder kind kent 

sporttalent, 
zelfdeterminatie, 

omgang met diversiteit

Lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap



08-05-17 Titel presentatie aanpassen  5

Bewegingsonderwijs: trends



08-05-17 Titel presentatie aanpassen  6

Bewegingsonderwijs: vaardig,beleving,(zelf)regulatie



Jeugdsport: trends



Jeugdsport: opvoeding, brede ontwikkeling, sportidentiteit

808-05-17



908-05-17

Actieve en gezonde leefstijl: trends



1008-05-17



Actieve & gezonde leefstijl

• PhD Study
• 6 schools (3 Jogg & 3 control)

• Physical activity
• Nutrition
• Sleep
• Process 

• 11 municipals 2 schools each

• Per municipal JOGG team

11

JOGG Drenthe & Groningen Fit



Increase awareness & behavioural change in sport 
professionals and European citizens towards an active and 
healthy lifestyle/HEPA

Develop HEPA modules/training course that can be integrated 
in PETE and Sport Coaching courses.

Erasmus+/Sport ‘SPEACH project’



1308-05-17

Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte



Belasting	– Belastbaarheid	– Herstel

Psychologisch		Fysiek		Sociaal

Prestatie								Gezondheid

Duursporten Spelsporten

Prestatie & Herstel Sport



Prestatie & Herstel Werk



Prestatie & Herstel Werk



Raak ‘Vitalisering van de sportvereniging’ (2017-2019)



Vitaliteit =  het vermogen om nu en in de toekomst de eigen sport(en) 
duurzaam en op maatschappelijk actieve wijze te kunnen bieden aan 
eigen en potentiële leden

+/- 1000 SGM studenten geparticipeerd

Instrumenten:
1. Quickscans bestuur (n=500)
2. Enquête leden (n=15.000) 

2014: 2015: 2016:
 

 

 

 

  

Het afnemende marktaandeel van de sportverenigingen, de toename van 
professionele dienstverlenende sportorganisaties en verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een veranderende vraag bij sporters 
en sportverenigingen. Bestuurders van sportverenigingen worden in toenemende 
mate geconfronteerd met complexe uitdagingen om het voortbestaan van de 
vereniging te garanderen. Daarnaast richt het overheidsbeleid zich steeds meer op 
de maatschappelijke rol van de vereniging en het principe van de Open Club. Maar 
hoe vitaal en open zijn de noordelijke sportverenigingen al? En hoe kijken de leden 
naar deze ontwikkeling? Inzicht hierin kan bijdragen aan het ontwikkelen en 
implementeren van interventies en scholingsmogelijkheden voor 
verenigingsbestuurders en -ondersteuners, waarmee de ondersteuning van de 
sportverenigingen in Noord-Nederland een impuls krijgt.  

Juli 2015 
 
Hanzehogeschool 
Magda Boven 
Peter Wiggers 

 

Het lectoraat 
praktijkgerichte 
sportwetenschap doet 
praktijkgericht 
wetenschappelijk 
onderzoek op de thema’s: 
bewegingsonderwijs; 
training/coaching; 
stimuleren van sport en 
bewegen;  
sportbeleid en 
ondernemerschap. 

 

Voor meer informatie: 
m.a.boven@pl.hanze.nl 
 

 

 
Lectoraat Sportwetenschap 
Instituut voor Sportstudies 
Zernikeplein 17 
9747 AS Groningen 
  

FACTSHEET 
VITALITEIT SPORTVERENIGINGEN 
LECTORAAT PRAKTIJKGERICHTE SPORTWETENSCHAP 

Typen sportverenigingen 
Er worden vier typen sportverenigingen 
onderscheiden binnen dit onderzoek; 
kwetsbare sportverenigingen, gezonde 
sportverenigingen, vitale 
sportverenigingen en vitale 
maatschappelijk betrokken 
sportverenigingen. Op basis van het 
bestaansrecht, de gevoerde strategie en 
beleid en de maatschappelijke 
betrokkenheid kan er een 
momentopname gemaakt worden waarna 
de verenigingen in één van de vier typen 
kunnen worden ingedeeld (Figuur 3).  
 

Vitaliteit is het vermogen 
om nu en in de toekomst 

de eigen sport(en) 
duurzaam en op 

maatschappelijk actieve 
wijze te kunnen bieden 
aan eigen en potentiële 

leden. 

 

2014 

14% 

32% 

24% 

22% 

5% 

Verenigingen n=99 Tot 100 leden

101-250 leden

251-500 leden

501-999 leden

Meer dan 1000
leden

Figuur 1: Omvang bevraagde verenigingen 

Methodologie 
Voor het onderzoek naar de 
vitaliteit van sportverenigingen in 
Noord-Nederland is gebruik 
gemaakt van een vragenlijst onder 
leden van 144 sportverenigingen 
(n=6858). Daarnaast is cross-
sectioneel onderzoek gedaan met 
behulp van kenmerken van de 
sportverenigingen door 
basisgegevens van de betrokken 
verenigingen te verzamelen (n=99).  

Figuur 2: Man-vrouw verdeling bevraagde leden 

Man 
64% 

Vrouw 
36% 

Leden n=6858 

 www.hanze.nl/lectoraatsportwetenschap    

 

 

ONDERZOEK 
DE VITALITEIT VAN 
SPORTVERENIGINGEN 
IN NOORD-
NEDERLAND 
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Vitaliteit 
Sportverenigingen 
Noord Nederland 
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Organisatie Sportverenigingen en events



Onderzoeksvraag
Welk handelingsrepertoire heeft een verenigingsondersteuner nodig 
om een procesgerichte ontwikkelaanpak te kunnen hanteren om te 
komen tot vitalisering van sportverenigingen?



2008-05-17

“Kennisontwikkeling	ten	behoeve	van	de	(sport)beroepspraktijk”
“wij	leiden	een	sportprofessional	op	die	in	staat	is	om	op	basis	van	onderzoek	zijn	

eigen	beroepspraktijk	te	verbeteren	en	anderen	te	adviseren”

Vooruit = blik naar buiten


