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PROGRAMMA
Tijd
09.00 - 10.00 uur
09.15 - 10.00 uur

Programmaonderdeel
Inloop & registratie
Koffie
Rondleiding Gymzaal van de Toekomst

Ruimte
Centrale hal
VIP-ruimte
Centrale hal

10.00 - 10.45 uur

Opening & keynote

Tribune

10.45 - 11.00 uur

Verplaatsen naar zalen themasessies

11.00 - 12.15 uur

Themasessies
Waarde van sport
Economische waarde van sport
Waarde van sport
Maatschappelijke waarde van sport
Waarde van sport
Inclusiviteit
Leven lang bewegen
LO in het primair onderwijs
Leven lang bewegen
Sportparticipatie voor doelgroepen
Leven lang bewegen
LO in het voortgezet onderwijs
Beter presteren
Technologie & Innovatie

12.15 - 13.30 uur
12.45 - 13.30 uur
12.45 - 13.30 uur

Lunch
Rondleiding Gymzaal van de Toekomst
Sportieve activiteit

13.30 - 15.00 uur

Symposia
Symposium Waarde van Sport
Kids first – pedagogisch handelen in de sportpraktijk
Symposium Leven lang bewegen
Professionalisering van leraren LO – motivationeel klimaat
Symposium Leven lang bewegen
Spelenderwijs bewegen in de kinderopvang 0-4 jarigen
Symposium Waarde van Sport
Boekpresentatie brancherapport sportverenigingen
Symposium Leven lang bewegen
Physical literacy – toepassing in verschillende praktijkvelden
Symposium Programmeren van kennis en innovatie
Symposium Waarde van Sport
Leidt bewegend leren tot beter presteren in het onderwijs?
Symposium Technologie & innovatie in/met sport en
bewegen - samenspel

C1-072
C1-231
C1-331
C1-311
C1-121
C1-351
C1-301
C1-171/181
VIP-ruimte
Centrale hal
Centrale hal
C1-072
C1-231
C1-331
C1-311
C1-121
C1-351
C1-301
C1-171/181

15.00 - 16.30 uur

Keynote & afsluiting

Tribune

16.30 - 18.00 uur

Borrel

Restaurant
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SPORT -BUREAU
SPORT-OFFICE
SPORT-OFFICE

SPORT-BUREAU

GYMNASTIEKZAAL
GYMNASTIEKZAAL
BB
GYM BGYM B

BREEDTESPORTHAL
B3B 3
BREEDTESPORTHAL
SPORTS
HALLB3B3
SPORTS
HALL

BREEDTESPORTHAL
B2 B2
BREEDTESPORTHAL
SPORTSSPORTS
HALLHALL
B2 B2

BREEDTESPORTHAL B1
SPORTS HALL B1

BEGANE GROND
GROUND FLOOR

LIBRARY

DE HAAGSE HOGESCHOOL
DE THE
HAAGSE
HOGESCHOOL
HAGUE UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES
THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK
LIBRARY

GYMNASTIEKZAAL
GYMNASTIEKZAAL
A A
GYM A GYM A

BREEDTESPORTHAL A
SPORTS HALL A

SPORTS
BREEDTESPORTHAL A

OFFICES LEFT

KANTOREN LINKS
KANTOREN
OFFICES
LEFT LINKS

HORECA
RECEPTIE
RECEPTIE
RECEPTION
RECEPTION

VERZAMELPUNT
LUNCHACTIVITEITEN

INGANG

INGANG

AANMELDBALIE
& GARDEROBE

RESTAURANT
HORECA
RESTAURANT
BORREL

TOPSPORTHAL
TOPSPORTHAL
TOP SPORTS
HALLHALL
TOP SPORTS

OFFICES MIDDLE

KANTOREN MIDDEN
KANTOREN
OFFICES
MIDDLEMIDDEN

ROC MONDRIAAN

ROC MONDRIAAN

GYMNASTIEKZAAL C C
GYMNASTIEKZAAL
GYM
GYM
CC

BEACHSPORTHAL
BEACHSPORTHALB B
BEACH
HALLBB
BEACHSPORTS
SPORTS HALL

BEACHSPORTHAL
BEACHSPORTHAL A A
BEACH
SPORTS
BEACH
SPORTSHALL
HALL AA

OFFICES RIGHT

KANTOREN RECHTS
KANTOREN
RECHTS
OFFICES
RIGHT

GYMNASTIEKZAAL D
GYM D

TURNHAL
GYMNATICS HALL
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EERSTE VERDIEPING
FIRST FLOOR

C1
372

C1
365

BEGANE GROND
GROUND FLOOR

C1
301

FRONT - OFFICE

C1
231

DANSZAAL
DANCE STUDIO

INGANG
ENTRANCE

C1
181

DOJO
DOJO

C1
171

C1
121

C1
091

C1
071

C1-081

C1-082

C1
072

C1
075
C1
051

INTERNET OP DE SPORTCAMPUS
Bent u niet automatisch ingelogd op het wifi-netwerk Eduroam? Maak gebruik van het wifi-netwerk
door het sleutelwoord Sportcampus te sms-en naar 06 - 35 777 876. U ontvangt dan een persoonlijke
gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op Eduroam.

DAGPROGRAMMA
10.00 UUR OPENING & KEYNOTE
Dagvoorzitter Désirée Hoving opent de Dag van het Sportonderzoek in de Topsporthal. De Topsporthal
biedt plaats aan 3500 bezoekers. Sinds de opening van de Sportcampus Zuiderpark hebben hier al
diverse sportevenementen plaatsgevonden. Voorbeelden daarvan zijn de Grand Prix Judo en de Davis
Cup, waarvoor de Topsporthal met gravel bedekt werd.
De keynote zal gehouden worden door Eddy de Smedt. Hij vertelt over zijn werk als Directeur Elite
Sport bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. De Smedt was Chef de Mission van het
Belgische team bij meerdere Olympische Spelen. Hij zal ons meenemen in zijn visie op ‘beter presteren’
maar ook uit de doeken doen hoe sociale en culturele verschillen invloed kunnen hebben op de
georganiseerde sport en sportprestaties.

11.00 UUR THEMASESSIES
De themasessies worden ingericht aan de hand van vier thema’s:
●●
●●
●●
●●

Waarde van sport
Leven lang bewegen
Beter presteren
Technologie & Innovatie

De themasessies worden begeleid door een sessievoorzitter. In iedere themasessie wordt onderzoek
gerelateerd aan een specifiek onderwerp besproken. Op de volgende pagina’s vindt u een toelichting
op de presentaties die per sessie gehouden worden.
Tijdens de sessies worden presentaties en pitches afgewisseld. De presentaties duren 15 minuten
waarna ruimte is voor discussie en vragen. De pitches duren maximaal 3 minuten.
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WAARDE VAN SPORT - ECONOMISCHE WAARDE VAN SPORT

Sessievoorzitter – Noud van Herpen
LOKAAL C1-072
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Radboud de Koning & Jorit de Kruijff

Titel

MKBA-tool als kompas voor impactmeting bij sportevenementen

Inhoud

Er bestaat behoefte om de effecten van sportevenementen in bredere zin in kaart
te kunnen brengen. En dat op een vergelijkbare manier. Daarom heeft Rebel de
MKBA-tool* voor sportevenementen ontwikkeld, in opdracht van en in nauwe
samenwerking met de Nederlandse Sportraad. De tool is gericht op organisatoren
van sportevenementen en onderzoekers die hen ondersteunen bij impactmeting.

Presentator

Bart van Bezooijen

Titel

CSR: goed burgerschap of marketinginstrument? Inzichten uit de Invictus Games.

Presentator

Sem van den Bogaert

Titel

Het combineren van bezoekers-gerelateerde data van sportevenementen; op
zoek naar patronen

Inhoud

Volgens de Nederlandse Sportraad bestaat er veel diversiteit tussen de impact
van sportevenementen. Het is echter niet duidelijk waarom deze verschillen
bestaan. Om dit inzichtelijker te maken werd in dit onderzoek de consumptie van
bezoekers van sportevenementen verklaard om te bepalen welke factoren van
invloed zijn op de economische impact hiervan.

Presentator

Arjen Davids

Titel

Contributiemonitor 2017/2018 (2.0) – contributies in de Nederlandse sport

Inhoud

De betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland is een thema dat de
afgelopen jaren nadrukkelijk op de agenda is komen te staan. Omdat er weinig
systematisch vergaarde informatie beschikbaar is over de contributiehoogtes
bij sportverenigingen en sportvoorzieningen als zwembaden en ijsbanen,
zijn het Mulier Instituut en de HAN gestart met de ontwikkeling van een
Contributiemonitor.

11.20 uur

11.25 uur

11.50 uur
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WAARDE VAN SPORT - MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN SPORT

Sessievoorzitter – Susanne Schiphorst
LOKAAL C1-231
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Remco Hoekman

Titel

Sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname: een sociaalecologisch
perspectief

Inhoud

Kennis ontbreekt over hoe elementen van lokaal sportbeleid, zoals
gemeentelijke sportuitgaven, sportbeleidsprogramma’s en aanwezigheid van
sportaccommodaties, het sportgedrag beïnvloeden. Om beter inzicht te krijgen
in de interactie tussen lokaal sportbeleid en het sportgedrag van het individu,
hanteer ik in mijn proefschrift een sociaalecologisch model.

Presentator

Jeroen Bovens

Titel

De kracht van samenwerken binnen lerende partnerships in het werkveld van
sport en bewegen

Presentator

Jan-Willem van der Roest

Titel

Beleidsonderzoek in actie: tellen en vertellen

Inhoud

In het sportbeleid is in toenemende mate behoefte aan een combinatie van
evaluatiemethoden. In deze presentatie laat ik zien hoe met gemengde en
innovatie methoden betere inzichten in de werking van het sportbeleid kunnen
worden verkregen.

Presentator

Marieke Reitsma

Titel

Procesbegeleiding bij voetbalverenigingen

Presentator

Bas van Nierop

Titel

Van buurtsportclub naar sportvereniging

Inhoud

Buurtsportclubs zijn een tussenstap naar het traditionele sportaanbod
op de verenigingen. Om meer inzicht te krijgen in het bereik en effect van
de buurtsportclub is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe dragen
buurtsportclubs in Utrecht bij aan het activeren en toe leiden van kinderen, die
nog geen lid zijn, naar een sportvereniging?

11.20 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.50 uur
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WAARDE VAN SPORT – INCLUSIVITEIT

Sessievoorzitter – Claudia Makumbe
LOKAAL C1-331
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Resie Hoeijmakers

Titel

Homo-acceptatie in de breedtesport

Inhoud

Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele diversiteit in de sport
en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere
metingen (2008, 2010, en 2013), voerde het Mulier Instituut een vervolgmeting
uit. Doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken of de beleidsinspanningen
gericht op verbetering van de acceptatie van homoseksualiteit in de (verenigings)
sport tot verbeteringen op het gebied van homo-acceptatie in de sport hebben
geleid.

Presentator

Emran Riffi

Titel

Inclusion through sport? Understanding the impact, dynamics and pedagogical
conditions of youth sport for marginalized youth.

Presentator

Agnes Elling

Titel

Genderdiversiteit in sportbesturen

Inhoud

De (verenigings)sportdeelname is vanaf de tweede helft van de vorige eeuw
behoorlijk gefeminiseerd, inclusief traditionele ‘mannensporten’. In hoeverre
is ook sprake van toegenomen genderdiversiteit in leidinggevende posities
waaronder bondsbesturen? En waar staat Nederland vergeleken met andere
Europese landen?

Presentator

Anouk Brandsema

Titel

Deelname van ouderen op de sportvereniging

Presentator

Janine van Kalmthout

Titel

De sportvereniging in het sociale domein

Inhoud

De rol van sportverenigingen in het sociaal domein wordt vanuit twee
perspectieven beschouwd: vanuit een publiek perspectief naar de gewenste
maatschappelijke rol van sportverenigingen en vanuit het perspectief van
sportverenigingen zelf. Hoe zien overheden de rol van sportverenigingen in het
sociaal domein? Hoe zien sportverenigingen zelf hun maatschappelijke rol in het
sociaal domein en hoe geven zij daar invulling aan?

11.20 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.50 uur
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LEVEN LANG BEWEGEN - LO IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Sessievoorzitter – Joris Hoeboer
LOKAAL C1-311
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Remo Mombarg & Ben Moolenaar

Titel

Sport in de basisschool: landelijk peilingsonderzoek naar bewegingsonderwijs in
Nederland

Inhoud

Kinderen zullen fundamentele bewegingsvaardigheden moeten leren als
voorwaarde voor een lifetime-sportbeoefening. Een essentieel deel van dit
leerproces wordt aangeboden binnen lessen LO. In dit onderzoek is gepoogd een
beeld te verkrijgen van deze vaardigheden.

Presentator

Gabrielle ten Velde

Titel

85% van de kinderen met overgewicht of obesitas voldoet niet aan de
beweegnorm

Presentator

Joris Hoeboer

Titel

Reproducibility, validity and feasibility of motor competence assessment
instruments for 2- to 18-year old children

Inhoud

Motor Competence (MC) is one of the key components in developing an active
lifestyle. The importance of MC makes it necessary to systematically look into the
clinimetric quality of measurement tools. The purpose of the present systematic
review is to look into the validity, reliability and feasibility of MC assessment tools
for children aged 2-to 18-years old in a Physical Education (PE) setting.

Presentator

Steven Vos

Titel

De effectiviteit van de vakdocent LO in het basisonderwijs:
longitudinaal en context-specifiek design van de SALTO studie

Inhoud

In deze studie wordt een beknopt overzicht geschetst van een longitudinaal
onderzoek naar de invloed van de vakdocent LO in het basisonderwijs en de
hoeveelheid fysieke activiteit, sedentair gedrag, motorische vaardigheden,
beweegplezier, psychologische basisbehoeftes en BMI en de onderlinge relaties van
deze verschillende factoren; de SALTO-studie.

11.20 uur

11.25 uur

11.50 uur
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LEVEN LANG BEWEGEN - SPORTPARTICIPATIE VOOR DOELGROEPEN

Sessievoorzitter – Lando Koppes
LOKAAL C1-121
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Ine Pulles & Annet Tiessen-Raaphorst

Titel

Verklaringsmodel sport

Inhoud

Waarom sporten en bewegen veel mensen wel regelmatig, terwijl anderen er
niet toe aan te zetten zijn? Welke kenmerken liggen hieraan ten grondslag?
Hoe verhouden die zich tot elkaar? En voor sportbeleid relevant: zijn ze ook te
beïnvloeden? Deze vragen staan centraal bij de ontwikkeling en toepassing van
een verklaringsmodel sportdeelname.

Presentator

Caroline van Lindert

Titel

Gehandicaptensport en sportverenigingen: een (on)mogelijke combinatie?

Inhoud

Om passend en toegankelijk sportaanbod in de buurt te ontwikkelen is inzicht
in ervaren drempels en stimulansen bij de organisatie van gehandicaptensport
cruciaal. Mulier Instituut onderzocht bij sportverenigingen welke factoren een rol
spelen bij de organisatie van inclusief sporten.

Presentator

Martin Fluit

Titel

Welke factoren zijn van belang als mensen met een lichamelijke beperking
georganiseerd gaan sporten?

Presentator

Bregje Seves

Titel

Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl (ReSpAct 2.0): De verbinding tussen
revalidatie praktijk en wetenschap.

Inhoud

Dit project beschrijft de vervolgstappen van de studie “Revalidatie, Sport en
Actieve leefstijl”(ReSpAct). Deze prospectieve cohortstudie bij >1700 mensen
met een lichamelijke beperking is gestart in 20121,2. De vervolgstudie (ReSpAct
2.0) is gestart in september 2018, met als hoofddoel het beter begrijpen van de
heterogeniteit in sport-/beweeggedrag bij mensen met een lichamelijke beperking
zes jaar na revalidatie.

11.25 uur

11.45 uur

11.50 uur
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LEVEN LANG BEWEGEN - LO IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Sessievoorzitter – Sanne de Vries
LOKAAL

C1-351

Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Jorien Slot

Titel

Lichamelijke opvoeding en sport binnen het voortgezet onderwijs: 1-meting

Inhoud

In dit onderzoek is onderzocht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen
binnen het voortgezet onderwijs zijn georganiseerd, en wat daarin ten opzichte
van vier jaar geleden is veranderd. Ook zijn actuele ontwikkelingen, zoals de
groeiende rol die scholen krijgen op het gebied van bewegen en gezondheid van
leerlingen, in beeld gebracht.

Presentator

Hilde Bax

Titel

Bewegen, Sport en Maatschappij in de bovenbouw, een intrinsieke keuze

Presentator

Gwen Weeldenburg

Titel

Profiling Secondary School Students based on their Perceived Motivational
Physical Education Learning Climate

Inhoud

A substantial heterogeneity is often present within PE-classes, not only in the
cognitive and psychomotor domain but also in student motivation. The purpose
of this study was therefore to provide more insight into how the PE-context can
be better tailored to the individual motivational demands of students. Based
on Achievement Goal Theory (AGT) and Self-Determination Theory (SDT), we
examined how different constructs of student motivation for PE combine into
distinct student profiles.

Presentator

Kristine de Martelaer

Titel

Effects of a water safety campaign in the Netherlands

Presentator

Mathilde Matthijsse

Titel

Goes bezig, deelname van kwetsbare gezinnen aan gezondheidsbevorderende
interventies

Inhoud

In het project Goes bezig wordt ingezet op drie thema’s; 1) gezonde voeding, 2)
meer bewegen en 3) het verbeteren van gezondheidsvaardigheden en de ervaren
gezondheid. De onderzoeksvraag is ‘wat zijn effectieve technieken naar het
stimuleren van deelname van kwetsbare gezinnen aan gezondheidsbevorderende
interventies?’

11.20 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.50 uur
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BETER PRESTEREN

Sessievoorzitter – Annemarie de Witte
LOKAAL

C1-301

Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Ruby Otter

Titel

Hoger vermogen bij eenzelfde hartfrequentie in wielrennen: prestatieverbetering
of vermoeidheid?

Inhoud

Het doel van dit onderzoek is om bij professionele wielrenners te onderzoeken
hoe het vermogen verandert in vijf hartfrequentie-zones (HFzones) tijdens drie
weken waarin de vermoeidheid substantieel toeneemt. Dit is gedaan aan de hand
van vermogen en hartfrequentie van een natuurlijk vermoeidheidsmodel: grote
wielerrondes.

Presentator

Martin Breedijk

Titel

Studeren met een functiebeperking: een mix-method onderzoek naar de (on)
mogelijkheden van studenten met een functiebeperking binnen sportopleidingen.

Presentator

Yannick Balk

Titel

De herstel-paradox: Hoe fysieke vermoeidheid belemmerend is voor fysiek én
mentaal herstel

Inhoud

Hoge sport-gerelateerde eisen en daaropvolgende fysieke en mentale
vermoeidheid kunnen het herstel beïnvloeden. Deze dagboekstudie heeft daarom
verschillende antecedenten (trainingseisen, vermoeidheid en stemming) van
loskomen bij topsporters onderzocht.

Presentator

Svenja A. Wolf

Titel

Gathering Strength in Numbers: Team cohesion increases
precompetitive excitement and decreases precompetitive
anxiety through enhanced self-efficacy

Inhoud

High levels of team cohesion are associated with many benefits. Prior to targeting
cohesion as an emotion regulation strategy, we need to test whether greater
cohesion actually improves emotions and how it operates. In this study, we
aimed to investigate causal relations between team cohesion and precompetitive
excitement and anxiety, while exploring the mediating role of self-efficacy.

11.20 uur

11.25 uur

11.50 uur
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TECHNOLOGIE & INNOVATIE

Sessievoorzitter – Rienk van der Slikke
LOKAAL C1-171/181
Tijd

Presentatie

11.00 uur

Presentator

Jos Goudsmit

Titel

Measuring Running Technique Key Points

Inhoud

The present study aims to address the requirement, measure relevant running
technique key points. More specific the aim of this study is to identify the
key points that (i) can be measured with easy to wear sensors and (ii) change
noticeably when running at different cadences.

Presentator

Paul Hover

Titel

Big Data Analysis Of Major Elite Sport Events In The Netherlands. Case
Studies Of The 2017 UEFA Women’s Championship And The Rabo EuroHockey
Championships 2017.

Presentator

Dennis Reidsma

Titel

Towards Smart Sports Exercises

Inhoud

In the recently started Smart Sports Exercises project, new game forms and
exercises for indoor volleyball sports practices are researched. This is done in
a “smart indoor sports space”. The playing field will be modified through an
interactive floor capable of displaying video and real-time graphics. Direct
feedback will be provided on the actions and performance of individual athletes
and the team, and exercises will be adapted to this as the training proceeds.

Presentator

Nanny Kuijsters

Titel

Virtual family, gap holders, toolbox and online club: 4 profiles of virtual
communities in organized sports

Presentator

Robby van Delden

Titel

Exploratie van inzet mixed reality (AR & VR)
voor sport skills training in de breedtesport

Inhoud

De afgelopen jaren hebben wij gekeken naar de inzet van virtual reality (VR) en
Augmented Reality (AR) om sport skills training te ondersteunen. We bespreken
hier vier projecten: twee over het gebruik van de Hololens (AR) voor indoor skitraining, één voor roeien op een ergometer in VR met persoonlijke feedback, en
één voor het trainen van de ontvangst in volleybal in VR.

11.20 uur

11.25 uur

11.45 uur

11.50 uur
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12.15 UUR – LUNCH
Van 12.15 tot 13.30 uur wordt de lunch geserveerd in de VIP-ruimte. Vanzelfsprekend kunt u de lunchtijd
gebruiken om te netwerken of door te praten over een presentatie. U kunt deze tijd ook gebruiken om
de posters te bekijken waarop diverse onderzoeken gepresenteerd worden of een rondje te wandelen
in of om de Sportcampus Zuiderpark. Daarnaast bieden wij tijdens de lunch een drietal activiteiten aan:
●● 12.45 uur: Marloes Stammen van ZonMw is beschikbaar voor vragen over de subsidieronde Sport
en Bewegen 2018 van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw. Deze opent in
november. Op de volgende thema’s kunnen voorstellen worden ingediend:
•
Beter presteren
•
Een leven lang bewegen
•
De waarde(n) van sport
•
Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.
●● 12.45 uur: rondleiding door de Gymzaal van de Toekomst.
Verzamelen in de centrale hal onderaan de rode trap.
●● 12.45 uur: lunchwandeling.
Wandel mee door het Zuiderpark! Verzamelen in de centrale hal onderaan de rode trap.
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13.30 UUR – SYMPOSIA
Vanaf 13.30 uur staan de symposia op het programma. Deze duren 90 minuten. Onderstaand een
toelichting op de verschillende symposia.

SYMPOSIUM KIDS FIRST – PEDAGOGISCH HANDELEN IN
DE SPORTPRAKTIJK

Sessieleider - Nicolette Schipper-van Veldhoven
LOKAAL C1-072

In deze sessie staat het onderzoeksproject Kids First dat in 2018 binnen het ZonMw onderzoeks
programma Sport en Bewegen van start is gegaan centraal. Het doel van dit project is het ontwerpen
en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren.
Het project wordt uitgevoerd bij acht voetbal- en hockeyverenigingen (living labs) in Zwolle, Arnhem,
Utrecht en Rotterdam.
In het eerste deel van het symposium bespreken we de projectopzet en methoden van data
verzameling. In het tweede deel kunnen aanwezigen in twee ronden kennis nemen en reageren op
de eerste ervaringen met de living labs en wordt meegedacht aan het waardevol maken van dit
onderzoeksproject voor de sportpraktijk.
In deze sessie gaan we dus in op het onderzoek, maar juist ook op de implicaties voor de praktijk.
We hopen daarom zowel onderzoekers als professionals uit de (sport)praktijk te kunnen verwelkomen.

SYMPOSIUM PROFESSIONALISERING VAN LERAREN LO –
MOTIVATIONEEL KLIMAAT

Sessieleider – Lars Borghouts
LOKAAL C1-231		

In het symposium presenteert Lars Borghouts zijn werk op het gebied van doorlopende docent
professionalisering. We zullen kijken naar de huidige stand van zaken binnen de LO. In een lopend
RAAK-project doen we onderzoek naar dit thema, middels een interventie met de methode Lesson
Study gericht op het motivationeel klimaat in de les. Tevens werken we samen aan een online tool
voor docenten LO om zichzelf te op dit gebied te professionaliseren.
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SYMPOSIUM SPELENDERWIJS BEWEGEN IN DE KINDEROPVANG
0-4 JARIGEN

Sessieleider – Rebecca Beck
LOKAAL C1-331		

‘Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!’ Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een
gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumessen en peuters tot volwassene. Voor kinderen jonger dan vier
jaar geven de beweegrichtlijnen in Nederland echter geen advies door het ontbreken van voldoende
evidentie. Toch wordt er op verschillende plekken interessant onderzoek gedaan naar (het stimuleren
van) beweeggedrag van 0-4 jarigen. Dit symposium richt zich op deze interessante onderzoeken (Best
Practices) binnen de Nederlandse kinderopvang. Een setting waar veel kinderen (veel) tijd doorbrengen
en die daarmee een belangrijke grote rol vervult in het wel of niet stimuleren van bewegen.
Het eerste doel van dit symposium is het publiek meenemen in de resultaten van drie Best Practices
onderzoeken naar deze jongste doelgroep binnen de kinderopvang. Het tweede doel is om tot
relevante inzichten te komen die voor de eigen praktijk bruikbaar zijn door met elkaar uit te wisselen
over dit thema op uitdagende wijze. Centraal staat onder andere: ‘Wat kunnen we doen om kinderen
nog meer te laten bewegen binnen de kinderopvang?’ Het derde doel is het publiek zelf te laten ervaren
hoe pedagogisch medewerkers getraind worden op het stimuleren van bewegen.

SYMPOSIUM BOEKPRESENTATIE BRANCHERAPPORT
SPORTVERENIGINGEN

Sessieleider – Jo Lucassen
LOKAAL C1-311		

Tijdens dit symposium presenteren wij het zesde brancherapport van het Mulier Instituut:
‘Brancherapport sportverenigingen’. Is de sportvereniging een symbool van vergane tijden of is de
sportvereniging springlevend?
Nederland telt plusminus 28.000 sportverenigingen. Maar hoe gaat het met deze sportverenigingen?
Zijn deze levensvatbaar, financieel gezond en hoe worden deze bestuurd? Dit is een greep uit de
vragen die in dit brancherapport beantwoord worden. Onder meer wordt stilgestaan bij de centrale
werkingsprincipes van de sportverenigingen, de actuele stand van zaken in kengetallen en de balans
over de veerkracht van sportverenigingen in een dynamische maatschappelijke omgeving.
Het doel is om de aanwezigen (en lezers) een compleet beeld te geven van de sportverenging in
Nederland. Geen versplinterde rapportages maar één boek met alle achtergrondinformatie. Voor
gemeenten, onderzoekers en andere betrokkenen komen kengetallen beschikbaar die in de praktijk
gebruik kunnen worden om beleid op te stellen en waarmee onderzoeken onderbouwd kunnen worden.
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SYMPOSIUM PHYSICAL LITERACY – TOEPASSING IN
VERSCHILLENDE PRAKTIJKVELDEN

Sessieleider - Johan Steenbergen & Sanne de Vries
LOKAAL C1-121		

Op de DSO 2017 is een symposium gegeven over het begrip Physical Literacy. Er is gediscussieerd
over de inhoud van dit begrip, de verschillende bouwstenen en de (meer)waarde van dit begrip in
de Nederlandse sport- en beweegcontext. Het afgelopen jaar zijn vanuit verschillende invalshoeken
stappen gezet. Er is een White paper opgesteld en ook is, soms onder een andere vlag, onderzoek
gedaan naar Physical Literacy. Tijdens dit symposium zal kort worden ingegaan op wat het afgelopen
jaar is gebeurd om daarna te kijken wat Physical Literacy kan betekenen voor uiteenlopende
praktijkvelden (doelgroepen en settings). Bijvoorbeeld wat kan Physical Literacy betekenen voor
kinderen en jeugd binnen de settings primair en voortgezet onderwijs? Of voor volwassenen binnen
de setting van werk? In deze sessie gaan we dus deels in op het onderzoek, maar vooral ook met jullie
in gesprek over mogelijke implicaties voor ‘de’ praktijk. Het symposium is interactief van karakter en
we hopen daarom zowel onderzoekers als professionals uit de (sport- en beweeg)praktijk te kunnen
verwelkomen.

SYMPOSIUM LEIDT BEWEGEND LEREN TOT BETER PRESTEREN IN
HET ONDERWIJS?

Sessieleider: Jérôme Gijselaers
LOKAAL C1-301		

Omdat het bewijs voor een causale relatie tussen bewegen en leerprestaties niet eenduidig is, worden
er regelmatig onderzoeken opgestart en artikelen en reviews geschreven om (op deelaspecten) meer
inzicht te verkrijgen.
In dit mini-symposium delen onderzoekers van het Amsterdam UMC, UMC Groningen, OU en
Universiteit Maastricht hun resultaten, waarna zij met elkaar en met de deelnemers in discussie gaan
over de effecten van bewegen en leerprestaties en de maatschappelijke waarde hiervan. Welke
conclusies kunnen we wel en welke niet trekken? Welke kennishiaten zijn er? Welke boodschap hebben
we voor het onderwijs en welke voor beleidsmakers?
Het doel van het symposium is het formuleren van een ‘state of the art’ van het wetenschappelijk
onderzoek.
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SYMPOSIUM TECHNOLOGIE & INNOVATIE IN/MET SPORT EN
BEWEGEN - SAMENSPEL

Sessieleider – Steven Vos
LOKAAL C1-171/181		

Dit symposium wordt vormgegeven door Steven Vos (lector Move to be bij Fontys Sporthogeschool).
Het symposium over technologie en innovatie gaat met name in op apps die beweeggedrag stimuleren.
De volgende thema’s komen aan de orde:
Dennis Arts				Ontwerpen voor een actieve leefstijl: welke aanpak gebruiken designers bij
het ontwerpen van draagbare technologie gericht op beweeggedrag van
volwassenen?
Mark Janssen			 Beschrijving van het design proces van een app-beslistool voor hardlopers.
Stefanie Salmon		Het ontwikkelen van een app voor mbo-ers gericht op het stimuleren van
gezonde voedingskeuzes bij fitness
Simone Stegeman		 Lange termijngebruik van sport apps en fysieke activiteit

SYMPOSIUM PROGRAMMEREN VAN KENNIS EN INNOVATIE

Sessieleider – Mark Raijmakers
LOKAAL C1-351		

In dit symposium wordt ingegaan op de vraag hoe we door programmatisch te werken toepasbare kennis
en innovaties krijgen. Het Topteam Sport trapt het symposium af en deelt met de aanwezigen hoe we in
Nederland bouwen aan een sportinnovator ecosysteem. Het Topteam Sport heeft als ambitie om bedrijven
hier structureel onderdeel van te laten zijn, en beschrijft op het symposium wat hierbij de aanpak gaat zijn.
Data in sport en bewegen is onmisbaar in deze ontwikkeling, en het door Topteam Sport geïnitieerde Sport
Data Valley krijgt het podium om toe te lichten wat dit voor onderzoekers kan gaan betekenen. Tenslotte
opent in november een nieuwe subsidie-oproep voor onderzoekers, ZonMw licht toe.
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15.15 UUR – KEYNOTE & AFSLUITING
De keynote wordt verzorgt door Michel Poulain. Hij neemt ons mee in het verhaal over zogeheten Blue
Zones: plekken op aarde waar bovengemiddeld veel mensen 100 jaar of ouder worden. Poulain is een
demograaf en hij zal met ons zijn bevindingen delen over wat maakt dat mensen een leven lang gezond
blijven. Ook zal hij ingaan op de rol van bewegen bij vitaal ouder worden.
Aansluitend wordt de DSO 2018 afgesloten met de uitreiking van de Boymansprijs en de overdracht
naar de organisatoren van 2019. Vanaf ongeveer 16.30 uur staat de borrel voor u klaar!
Vanaf 16.30 uur – tijdens de borrel – is Marloes Stammen van ZonMw opnieuw beschikbaar voor vragen
over de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van
ZonMw. Deze opent in november. Op de volgende thema’s kunnen voorstellen worden ingediend:
●●
●●
●●
●●

Beter presteren
Een leven lang bewegen
De waarde(n) van sport
Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.
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Sportcampus Zuiderpark De Haagse Hogeschool

Mr. P. Droogleever Fortuynweg 24
2533 SR Den Haag

Contact

info@dagvanhetsportonderzoek.nl
www.dagvanhetsportonderzoek.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Lectoren platform Sport en Bewegen

dehaagsehogeschool.nl
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