Management Samenvatting:
Sectorplan Sportonderzoek en – onderwijs
In deze management samenvatting worden drie punten behandeld:
1. Belangrijkste uitkomsten in dit sectorplan
2. Totstandkoming van dit sectorplan
3. Gezamenlijk realiseren van dit sectorplan

1. Belangrijkste uitkomsten in dit sectorplan
Olympische ambities als stimulerende vergezicht
Het Olympisch vuur waart al geruime tijd door Nederland en het prikkelt en nodigt Nederland uit om uit
te blinken op allerlei terreinen. Zo ook op Onderzoek en Onderwijs in de sport.
Het Olympisch Plan 2028, heeft 8 ambities geformuleerd om doelstellingen te bereiken. De
rijksoverheid geeft in haar nota ‘Uitblinken op alle niveaus’ haar visie op het Olympisch Plan, vertaald
naar 5 thema’s:
Talentvol Nederland

Topsportambitie
Sociaal-maatschappelijke ambitie

Meedoen in Nederland
Breedtesportambitie
Vitaal Nederland
Welzijnsambitie
Economische ambitie
Nederland in Beeld

Evenementenambitie

Nederland op de kaart

Media
ambitie
Ruimtelijke ambitie

Dit sectorplan volgt de vijf thema’s van het overheidsbeleid, aangevuld met een zesde thema
Ondersteuning studie Topsporters.

Sportonderzoek en –onderwijs op weg naar Olympisch niveau
Binnen de vijf meer onderzoeksgerelateerde thema’s is het doel om het sportonderzoek en -onderwijs
naar Olympisch Niveau te brengen. Belangrijke vragen daarbij: Waar staan we nu? Waar willen we naar
toe?
Sportonderzoek en –onderwijs
Olympisch Niveau

Sportonderzoek en – onderwijs
anno 2010
Concept
Nationale Sport
Innovatie
agenda

InnoSport NL,
Gefinancierd uit
FES gelden

Mulier
programma in
opdracht van
VWS
Meerjaren
programma

Nationale Sport
Prestatie /
Innovatie
agenda

Presteren /
topsport
Geneeskunde
medisch

Sociaal
Wetenschappelijk

NeSSI
NWOProgramma
RAAK

Programma
Sport,
Bewegen en
Gezondheid

ZonMw
programma
in opdracht
van VWS

Mulier / RCVS
NWOprogramma
RAAK

HBO
Incidentele
Raak
subsidie

Nationale
agenda
Meedoen

Nationale agenda
“Beeld”
BEELD
Sporteconomie,
Evenementen en
Hospitality

TALENTVOL
Presteren /
topsport

Programma
Bestuur
MEEDOEN
Sociaal
Wetenschappelijk

VITAAL
Geneeskunde
medisch

NeSSI
ZonMwprogramma
RAAK

Systematische programmering
KAART
Gebiedsinrichting
en bereikbaarheid

Nationale agenda
“Kaart”
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Nationale
agenda Sport
en Gezondheid

Durven differentiëren /
Gestructureerd samen
werken

Drie thema’s van onderzoek kunnen voortbouwen op wat zich afgelopen jaren al heeft ontwikkeld:
Talentvol Nederland / Presteren - Vitaal Nederland / Sport, Bewegen en Gezondheid - Meedoen in
Nederland / Sportparticipatie
Grote lijnen van doorontwikkeling op deze thema’s:
 Behoefte aan verdiepend en toegepast onderzoek, gezamenlijke onderzoeksprogrammering met
een extra impuls via de tweede geldstroom (NWO en ZonMw)
 Behoefte aan monitoren van de belangrijkste beleids-, prestatie- en welzijnsgegevens
 Wordt sterk ingezet op samenwerking, bundeling van krachten en vergroten van het
maatschappelijk effect door verbetering kennisinfrastructuur tussen WO, HBO en sportpraktijk: een
wens tot (uitbouw van) een instituut zoals het Netherlands Sport Science Institute (NeSSI) – een
kennistransfer instituut naar internationaal model en een Research Centre for the Value of Sports
(RCVS)
 Doorontwikkeling en afstemming bachelor en master opleidingen (HBO en WO) en inrichten van
een gezamenlijke landelijke graduate school
 Instrumenten voor verspreiden en implementatie van gegevens / kennis
Twee thema’s krijgen door het Olympisch plan een (nieuwe) impuls: Kaart van Nederland /
Gebiedsinrichting en Bereikbaarheid en Nederland in Beeld / Economie, Evenementen en Hospitality
Nodig:
 Verkenningen op deze gebieden: wat is er al, waar liggen de behoeften, waar liggen de specifieke
lacunes, wat moet er zijn over 5 jaar.
 Om op Olympisch niveau te komen moeten deze thema’s vervolgens dezelfde doorontwikkeling
maken als de hierboven benoemde drie thema’s.

Ondersteuning studie Topsporters
Thema ondersteuning studie topsporters, streeft ernaar om het ook voor topsporters en talenten
mogelijk te maken om een opleiding te volgen. Hiertoe is het o.a. nodig dat:
 Aanpassing wet- en regelgeving
 Standaardovereenkomsten tussen sportbonden en hun sporters over onderwijs
 Harmonisering van financiële regelingen
 Ontwikkeling keurmerk onderwijsinstellingen
 Vouchers / studiefinanciering topsporters

2. Totstandkoming van dit sectorplan
In opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met het ministerie van VWS, heeft
NOC*NSF (Mw. dr. Nicolette van Veldhoven) de regie gevoerd op de totstandkoming van het sectorplan
Sportonderzoek en - onderwijs. Procesbegeleiding geschiedde door mw.dr. Lieteke van Vucht Tijssen
van Boer & Croon.
Start van het proces: begin mei 2010 (in vervolg op de Hospitality meeting van NOC*NSF en de
daaraan voorafgaande bespreking met bestuurders van universiteiten en hoge scholen bij het WK
Schaatsen te Heerenveen). Doel realisatie sectorplan eind september 2010. Dit betekent dat er in zeer
korte tijd het een en ander gerealiseerd moest worden – vergelijkbaar met een snelkookpan!
De sector sportonderzoek en – onderwijs is een complexe sector met veel heterogene stakeholders.
Naast universiteiten en hogescholen maken, maken ook onderzoeksinstituten, sportorganisaties,
sportkoepels en commerciële bureaus deel uit van de sector. Om in korte tijd te komen tot een concreet
onderbouwd plan met draagvlak in de sector, heeft NOC*NSF gekozen voor een interactief proces
waarbij een brede vertegenwoordiging van stakeholders betrokken is. Op hoofdlijnen ziet het proces er
als volgt uit: De kern van het proces werd gevormd door twee werkconferenties. NOC*NSF heeft
daarvoor zowel inhoudelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van alle relevante, niet-commerciële
organisaties evenals van de betrokken ministeries, uitgenodigd. De twee werkconferenties bestonden
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uit een combinatie van presentaties mbt. de invulling van het sectorplan en werkgroepen waarin
thema’s en doelstellingen verder uitgewerkt werden en de aanwezigen werden uitgenodigd om ook
tussentijds ‘huiswerk’ te doen. Voor de thematische werkgroepen zijn uit universiteiten en hoge scholen
representatieve personen gevraagd om het geheel te trekken.
Het plan is opgezet als een strategisch programma 2011-2016 voor sport en onderwijs en - onderzoek
met een onderbouwd investeringsplan. Een strategisch programma is een tijdelijk geheel van
samenhangende inspanningen om belangrijke en urgente doelen te realiseren en de noodzakelijke
middelen te verwerven om dat voor elkaar te krijgen.

3. Gezamenlijk realiseren van dit sectorplan
Er hebben vele partijen meegewerkt aan de totstandkoming van dit sectorplan. Het aantal betrokken
partijen, de verscheidenheid aan ambities en het belang om de verbondenheid tussen de ambities te
waarborgen vragen om een goede governance. Een governance met als taak om de realisatie van het
plan te bevorderen. Daarvoor is het in de toekomst nodig een programma bestuur in te richten. Taken
van het programmabestuur zijn bijvoorbeeld om inhoudelijke verdieping van een (deel)plan te
bevorderen, om waar mogelijk en zinnig plannen tot business cases te (laten) ontwikkelen, om
voorstellen te doen voor allianties tussen initiatieven en om met betrokken partijen te zoeken naar
financieringsmogelijkheden.
De in dit sectorplan aangegeven begroting is geen dekkingsplan. Financiering voor dit plan zal uit
verschillende geledingen moeten komen: (rijks)overheid, bedrijfsleven, hoger onderwijs en sport.

Samen op weg naar ….
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