
Sportparticipatie verhogen door schoolsport? De sleutel ligt bij de sportverenigingen 

 

Initiatieven om sportparticipatie te verhogen zijn niet zinvol als ze zich alleen richten op het aanleren van 

sporttechnieken en regels, zo blijkt uit een promotieonderzoek. Kinderen moeten de sociale context van 

een sport(vereniging) leren kennen voordat sport een onderdeel van hun leven kan worden. 

 

Om verschillende redenen zijn er veel initiatieven om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen. 

Sportbonden, scholen en bijvoorbeeld sportbuurtcoaches organiseren allerlei leuke activiteiten waarbij 

kinderen kennismaken met de technische aspecten van sport, zoals de materialen, regels en technieken 

van een sport. Het hoop is dat dergelijke kennismakingen de sportparticipatie stimuleren. Toch is de 

gemiddelde sportdeelname onder jongeren al lange tijd relatief stabiel. Het is daarom de vraag of  

kennismaking met de technische aspecten van een sport daadwerkelijk bijdraagt aan het verhogen van 

de sportparticipatie onder jongeren. 

 

Mijn onderzoek, dat beschreven staat in mijn proefschrift “Sport socialisation and the role of the school” 

(VU Amsterdam, 12 Mei 2014), toont aan dat sportdeelname alleen gestimuleerd kan worden als jongeren 

ook kennismaken met de sociale context van sport. Hierbij kan je denken aan bekendheid met de sociale 

omgangsvormen op een sportclub, de sociale dynamiek van een sportteam, het hebben van vrienden die 

ook sporten en de norm dat sport ‘erbij hoort’. Nu is het zo dat jongeren doorgaans voornamelijk via hun 

ouders met deze sociale aspecten van sportdeelname in aanraking komen. Ouders bepalen dus in feite of 

jongeren (langdurig) aan sport doen of niet.  

Ik heb onderzocht of de school ook een rol kan spelen in het aanleren van die sociale aspecten 

van sportdeelname. Uit mijn onderzoek blijkt dat schoolsport, zoals het nu vaak georganiseerd is in 

Nederland, deze sociale introductie niet kan leveren. Dit komt vooral omdat de schoolsport maar een paar 

keer per jaar plaatsvindt en jongeren meestal niet laat kennismaken met de sociale context van de 

sport(vereniging). Door de jaarlijkse sportdag in de gymzaal bij school te organiseren leren leerlingen de 

voetbal-, basketbal- of volleybalvereniging niet kennen. Dat is een gemiste kans omdat juist de kennis van 

de sociale kanten van de sportvereniging onmisbaar is wanneer het doel is om jongeren langdurig aan het 

sporten te krijgen. 

Om ervoor te zorgen dat schoolsport jongeren ook kan introduceren in die cruciale sociale 

aspecten van sportdeelname, is het noodzakelijk dat sportbonden, sportverenigingen en scholen samen 

optrekken in het organiseren van schoolsport. Dit zou ertoe kunnen leiden dat schoolsport in de toekomst 

op de sportvereniging plaatsvindt en frequenter wordt aangeboden, mogelijk in competitievorm (zie ook 

http://www.mulierinstituut.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2012/verkort-rapport.pdf). Zo leren leerlingen 

niet alleen hoe ze bijvoorbeeld een honkbal moeten slaan, maar ook hoe het er op een honkbalvereniging 

aan toe gaat en hoe het is om in een (school)honkbalteam te zitten. 

 

Wanneer het doel is om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen via schoolsport, dan is het 

essentieel dat sportbonden, sportverenigingen en scholen de handen ineen slaan en schoolsport 

structureel aanbieden, waarbij leerlingen de sport als sociaal fenomeen leren kennen. 
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