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Inleiding 
Trainers en coaches hebben steeds meer mogelijkheden om gegevens te verzamelen 

voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden. Op basis van deze gegevens kan er 

goede sturing gegeven worden aan het trainingsproces. Bij het verzamelen en 

interpreteren van deze gegevens ervaren vele coaches knelpunten. Het oplossen van 

deze knelpunten staat binnen het RAAK-publiek project Coach in Control centraal 

vertaald in de volgende onderzoeksvraag:  

Hoe kunnen trainers/coaches beter toegerust worden om een optimale balans tussen 

individuele belasting en belastbaarheid van sporttalenten te realiseren met 

gebruikmaking van feedback van trainingsdata en trainingssturing? 

Input van coaches wordt gebruikt om een feedback dashboard en scholing te ontwerpen.  

Doelstelling 
Een eerste stap in het ontwerpgerichte onderzoek is het achterhalen van knelpunten 

en verkenning van ontwerpvereisten voor het dashboard en de scholing. De 

doelstelling bij deze stap is dan ook om bij trainer/coaches; (i) het belang en 

complexiteit van individuele trainingssturing en prestatieontwikkeling te achterhalen, 

(ii) inzicht verkrijgen in knelpunten rondom monitoring en scholing.  

Methode 
Een drietal docent-onderzoekers, een innovatielab manager, directeur van een 
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provinciale sportorganisatie, embedded scientist en enkele coaches zijn betrokken 

geweest in het construeren van de enquête. De items zijn zoveel mogelijk vanuit de 

praktijk geconstrueerd, door het gebruik van concrete en specifieke gegevens te 

benoemen in plaats van modellen. Bevraagde concepten zijn het gebruik en belang van 

monitoring gegevens in de praktijk, de ervaren knelpunten in het verzamelen, 

verwerken en analyseren van gegevens, het gebruik van dashboard(s) en systemen en 

tenslotte wensen en behoeften voor scholing op deze onderwerpen.  

Trainer/coaches uit met name Atletiek, Fietssport, Schaatsen, Roeien, Triatlon en 

zwemmen zijn via de bonden en social media benaderd voor het invullen van de 

enquête.  

Resultaten 
Van de 68 respondenten die gestart zijn met het invullen van de enquête hebben 38 

respondenten de enquête voor het grootste gedeelte ingevuld.  

Het verzamelen van gegevens wordt ‘belangrijk’ gevonden voor zowel training-, 

prestatietest- en wedstrijd gegevens. Het gebruik van verzamelde gegevens heeft als 

belangrijkste doelen om de ontwikkeling van de sporter te kunnen volgen en de 

training individueel aan te passen, wedstrijdresultaten voorspellen is met ‘enigszins 

belangrijk’ gescoord.  

Gegevens die vooraf de training verzameld worden vinden de respondenten ‘zeer 

belangrijk’. Gevolgd door gegevens die na de training verzameld worden met 

‘belangrijk’. Gegevens die respondenten het meeste verzamelen in de praktijk zijn 

gegevens die na de training verzameld worden en wedstrijdgegevens terwijl het minst 

vaak gegevens gedurende de training worden verzameld.  

Ervaren knelpunten staan weergegeven in tabel 1. Meest belangrijke knelpunt is tijd 

voor het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens. Respondenten geven 

aan dat ze voor de hele groep vooraf 6-10 minuten bezig zouden willen zijn met 

verzamelen van gegevens, na afloop zou dit 11-20 minuten mogen zijn.  

Met betrekking tot de vereisten van een dashboard geven respondenten aan dat de 
functionaliteiten en inzichten beide ‘belangrijk’ zijn.  
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Tabel 1. Knelpunten die respondenten aangeven in het kader van monitoring gericht op 

individuele trainingssturing. 

 

Verzamelen 
van gegevens 

Verwerken van 
gegevens 

Analyseren van 
gegevens 

Geen 17% 25% 36% 
Tijd 61% 58% 42% 
Geld 47% 22% 17% 
Hardware/software 31% 22% 22% 
Teveel software  33% 17% 
Zie het nut er niet van 3% 0% 0% 
Ontbreekt mij aan kennis 8% 8% 14% 
Anders, namelijk 14% 6% 6% 

	
Conclusie & Implicaties 

De resultaten bevestigen de beelden die verschillende experts vooraf al uitspraken. Tijd 
blijkt een van de grootste knelpunten in het verzamelen, verwerken en analyseren van 
gegevens. De resultaten uit deze enquête verkrijgen nog nadere diepgang door 
interviews die met coaches worden gehouden. Vervolgens worden de belangrijkste 
knelpunten gebruikt als input voor focusgroepen die gehouden gaan worden binnen 
Coach in Control. 
 
Dit werk is onderdeel van ‘Coach in Control’ en mede door gefinancierd door SIA-RAAK. 
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