
 

Kracht van Sport 

Onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs: 

- Collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

- Seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

 

 

 

 

Mei 2013 

Hogeschool van Amsterdam 

Bachelor Sport, Management & Ondernemen  

 

Afstudeerproject:   Kracht van Sport 

Afstudeerproduct:  Deel A 

Nummer afstudeerproject:  1213-056 

Naam student:    Vera Dekkers 

Studentnummer:  500545995 

 



2 
 

Kracht van Sport 

 

 

      Auteur onderzoek: 

   Vera Dekkers  

Keizerstraat 7a 

2011 VS Haarlem 

veradekkers@hotmail.com  

Studentnummer: 500545995 

 

Afstudeerproject: 

Kracht van Sport: 1213-056 

Bachelor Sport, Management & Ondernemen 

Hogeschool van Amsterdam 

 

Afstudeerdocente: 

Katelijne Boerma 

 

Meelezer:  

Remco Koopmeiners 

 

 

 

Opdrachtgever: 

Bureau Beweeg 

Jan van Houthof 6 

1065 AJ Amsterdam 

 

Contactpersoon: 

Marije Baart de la Faille 

Eigenaresse Bureau Beweeg 

Kerndocente Kracht van Sport 

marije@bureaubeweeg.nl  

 

 

 

mailto:veradekkers@hotmail.com
mailto:marije@bureaubeweeg.nl


3 
 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het onderzoeksverslag dat het resultaat is van mijn stage bij Bureau Beweeg in 

Amsterdam. Bureau Beweeg draagt bij aan een gezonder en fitter Nederland door middel van het 

bevorderen van evidence based handelen in de praktijk en door het optimaal opleiden van 

toekomstige beweeg- en sportprofessionals (Bureau Beweeg, 2012). Van februari tot en met juni 

2013 realiseert Bureau Beweeg in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van 

de Universiteit van Amsterdam en het Lectoraat Topsport en Onderwijs van de Hogeschool van 

Amsterdam een seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’.  

 

Deze afstudeerstage, die loopt van februari tot en met juni 2013, is gedaan in het kader van de 

bacheloropleiding Sport, Management & Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. De 

stageopdracht omvat onder andere een onderzoek naar de kwaliteit van extracurriculair onderwijs. 

Dit heeft betrekking op de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en 

met name op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’.  

 

Mijn stagebegeleidster Marije en mijn afstudeerdocente Katelijne wil ik enorm bedanken. Zij hebben 

dit onderzoek naar een hoger niveau getild door feedback te geven en vragen te stellen. Ik wil ze 

bedanken voor deze ondersteuning. Daarnaast wil ik Marije bedanken voor de kans die ik heb 

gekregen om stage te lopen bij een project als ‘Kracht van Sport’. Deze ‘zelfverzonnen’ 

afstudeeropdracht was voor mij een leerzame ervaring binnen een omgeving waar ik me prima thuis 

voelde. Dan mijn coach Remco Koopmeiners, ik wil hem bedanken voor de ondersteuning en de 

gesprekjes tijdens de afgelopen twee jaar. Tot slot wil ik alle respondenten bedanken voor hun 

medewerking aan dit onderzoek. 

 

Vera Dekkers 

Amsterdam, mei 2013 
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Verklarende woordenlijst 

 Begrip Definitie/betekenis 

Believer/sportminded Iemand die gelooft in de kracht van sport 

Bert de Reuver Docent/begeleider tijdens de masterclasses 

verbonden aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van 

de Universiteit van Amsterdam 

Cees Vervoorn Lector Topsport en Onderwijs 

verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam 

Collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ 

Collegereeks (voorjaar 2012) bestaande uit tien hoorcolleges, 

voor zowel studenten als professionele toehoorders, waarin 

door verschillende gastsprekers werd gesproken over (de 

ambities van) het Olympisch Plan 

Community Gemeenschap van studenten en docenten (en het werkveld) 

Community of learners Onderwijsconcept waarbij een groep mensen gezamenlijk 

werkt aan het oplossen van een gemeenschappelijke 

onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem 

Coördinatoren Studententen die als groepshoofd fungeren als 

tussenpersonen tussen organisatie en themagroep 

Excellente student Een student die meer wil of kan dan het reguliere programma 

biedt 

Excellentieonderwijs/ 

honoursonderwijs 

Speciaal ontwikkeld onderwijs voor studenten die meer willen 

en kunnen dan het reguliere onderwijs hen biedt 

Extracurriculair onderwijs Onderwijsactiviteiten buiten het reguliere curriculum om 

Instituut voor Interdisciplinaire 

Studies 

Zelfstandig onderwijsinstituut in Amsterdam, kenniscentrum 

op het gebied van interdisciplinair onderwijs 

Interdisciplinair Verschillende onderwijsdisciplines betreffend 

Marije Baart de la Faille Kerndocente/organisator van de reeks 

verbonden aan Bureau Beweeg 

Masterclass Tijdens de reeks over de ‘Kracht van Sport’ vinden er voor de 

deelnemende studenten zes masterclasses plaats, in de 

voorbereiding op  deze masterclasses wordt er in 

(thema)groepen gewerkt aan opdrachten, tijdens de 

masterclasses worden de opdrachten door de studenten en 

docenten besproken 
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Non-believer Iemand die niet gelooft in de kracht van sport 

Professionele toehoorders Professionals uit het werkveld die aanwezig zijn bij de colleges 

of seminars  

Selectieprocedure  Selectieprocedure die studenten moesten doorlopen om 

toegang te krijgen tot de seminars en masterclasses over de 

‘Kracht van Sport’ bestaande uit: 

- Korte motivatie en cv 

- Aanbevelingsbrief van een docent 

- Groepsgesprek 

Seminar 
Tijdens de seminarreeks vinden er vijf seminars plaats, de 

seminars zijn als volgt opgebouwd: 

-  Deskundige gastspreker spreekt over deelthema 

- Vragen stellen (door studenten) en discussie 

- Afronding en netwerkborrel 

Seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’ 

Seminarreeks en masterclasses (voorjaar 2013) bestaande uit 

vijf seminars over verschillende thema’s bedoeld voor 

professionele toehoorders en studenten en zes masterclasses 

bedoeld voor studenten, waarin wordt gesproken over de 

‘Kracht van Sport’ 

Thema(groep) De seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ zijn 

opgedeeld in vijf thema’s, de themagroepen zijn ook 

ingedeeld naar deze onderwerpen: 

- Economische kracht van sport 

- Gezonde kracht van sport 

- Kracht van topsport 

- Maatschappelijke kracht van sport 

- Vernieuwende kracht van sport 
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Samenvatting 

Achtergrond 

In het voorjaar van 2012 ging de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ van start. Tijdens deze collegereeks gaven verschillende sprekers aan dat in de 

discussie rondom het Olympisch Plan makkelijk voorbij werd gegaan aan de kracht van sport. Dit was 

de directe aanleiding voor het organiseren van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van 

Sport’. Deze reeks ging in het voorjaar van 2013 van start.  

Om het onderwijs te optimaliseren heeft Bureau Beweeg stagiaire Vera Dekkers gevraagd om 

onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs en een evaluatie uit te voeren die betrekking 

heeft op de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’, maar met name 

op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. Het onderzoek is een 

examenonderdeel voor het behalen van de bachelor van de opleiding Sport, Management & 

Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. 

 

Doel 

Het doel van het onderzoek is om middels een procesevaluatie de succes- en faalfactoren van de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ inzichtelijk te maken om zo een impuls te kunnen geven aan 

de kwaliteit van het extracurriculaire (sport)onderwijs. Deze doelstelling heeft geleid tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? 

 

Methode 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn enkele methoden van dataverzameling naast 

elkaar gebruikt; literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en groepsgesprekken. De enquête is 

zowel onder professionele toehoorders (n=46) als onder studenten (n=21) verspreid. Er zijn 

interviews en groepsgesprekken gehouden met de organisatie, de klankbordgroep en de studenten. 

De resultaten van de enquêtes zijn verwerkt in Google Drive en Microsoft Office Excel. De resultaten 

van de interviews zijn uitgetypt en geanalyseerd.  

 

Succes- en faalfactoren 

Uit de resultaten zijn de volgende succes- en faalfactoren naar voren gekomen: 
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Succesfactoren Faalfactoren 

Collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

(Academisch) onderwijs mogelijk Te vrijblijvend 

Promotie Hoorcolleges 

Gastsprekers Toetsing  

Discussie en interactie Studiebelasting laag 

 Niet van genoeg wetenschappelijk niveau 

Seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport 

Algemeen 

Organisatie Communicatie 

Duidelijke doelstelling Vaste vorm 

Nalatenschap Looptijd/tijdspad 

Seminars 

Opzet Netwerken 

Locatie Tegenvallende gastspreker 

Aanwezigheid  

Masterclasses 

(Kern)docent Weinig aanmeldingen 

Extra (economische) masterclass Minder strenge selectie 

Coachend onderwijs Werkvorm 

Community of learners Tijdsduur 

Interdisciplinaire groep Groepsgevoel 

Aanpassen werkvorm Studiebelasting hoog 

Betrokkenheid werkveld  
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Aanbevelingen 

Uit het onderzoek komt een adviesrapport voort waarin antwoord gegeven wordt op de vraag: 

Hoe kan de vorm en inhoud van het extracurriculair onderwijs (van het IIS)(met als thema sport) 

geoptimaliseerd worden op basis van behoeften uit de praktijk? De aanbevelingen die worden 

gedaan in het adviesrapport zijn opgesplitst in algemene aanbevelingen, aanbevelingen op vorm en 

aanbevelingen op inhoud van het onderwijs. 

 

Onderwerp Aanbeveling 

Algemeen  

Communicatie 
Laat de interne communicatie door één persoon via één kanaal verlopen 

Stem de externe communicatie af op de doelstelling van het project  

Kerndocent Stel een kerndocent aan als stimulerende coach en centraal aanspreekpunt voor studenten 

Selectieprocedure 

Hanteer bij een selectieprocedure kwalitatieve criteria die zijn afgestemd op het doel van 

het project 

Laat vakdocenten geschikte studenten van hun opleiding aanbevelen voor een project 

 Toets bij een selectieprocedure de wederzijdse verwachtingen van student en organisatie  

Nalatenschap Zorg voor tastbare nalatenschap na afloop van een project 

Locatie Ga voor een bereikbare locatie waarbij zichtbaar is dat deze met zorg is gekozen 

Vorm  

Inrichting 
Geef de studenten (op basis van handvatten) de mogelijkheid om te participeren in de 

inrichting van het project 

Looptijd Stem de looptijd en indeling van het project af op het projectresultaat 

Didactische 

werkvorm 

Kies didactische werkvormen die passen bij de doelstelling van het project 

Evalueer elke bijeenkomst en pas de didactische werkvormen van de volgende bijeenkomst 

zo nodig aan op de resultaten van de evaluatie  

Groepen 
Bouw bij aanvang van een project ruimte in voor kennismakingsactiviteiten 

Stel naast groepsopdrachten een opdracht op ter beoordeling van het individu 

Netwerken Zorg dat de schikking van de ruimte uitnodigt tot netwerken 

Reserveer voldoende tijd voor het netwerken 
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Inhoud  

Gastspreker Aandacht voor briefing van de gastspreker en controleren van inhoudelijk verhaal 

Afstemming 
Stem de inhoud van het project, de bijeenkomsten en de gastsprekers af op elkaar en op het 

hoofddoel en de deeldoelstellingen van het project 

Opdrachten Laat bij de formulering van de opdrachten ruimte voor inbreng van de studenten 

Studiebelasting Maak een overzicht van activiteiten voor het verantwoorden van de studiebelasting 
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1. Inleiding 

Dit eerste hoofdstuk gaat in op de aanleiding van het onderzoek, waarna de doelstelling en de 

daarbij behorende onderzoeksvragen worden geformuleerd. Het hoofdstuk sluit af met een korte 

uitleg over de opbouw van het rapport. 

 

1.1 Aanleiding 

In het voorjaar van 2011 ontstond bij Bert de Reuver van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

het idee om een collegereeks over sport te organiseren. Hij ging met dat idee naar lector Topsport en 

Onderwijs Cees Vervoorn en samen kwamen ze tot de conclusie dat ze een collegereeks met 

betrekking tot de beoogde Olympische Spelen in Nederland in 2028 wilden organiseren. Daartoe 

benaderden zij Marije Baart de la Faille. Onder aansturing van Cees Vervoorn ging zij met dit idee aan 

de slag. 

 

In februari 2012 ging uiteindelijk de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ onder leiding van kerndocente Marije Baart de la Faille van start. Verschillende 

gastsprekers gaven tijdens deze collegereeks aan dat in de discussie over alle ontwikkelingen, 

berekeningen en plannen rondom het Olympisch Plan erg makkelijk voorbij werd gegaan aan de 

kracht van sport. Het bleek, ondanks dat de kracht van sport vaak werd genoemd, niet mogelijk om 

deze kracht te concretiseren. Deze constatering was voor Cees Vervoorn de directe aanleiding voor 

het realiseren van een seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. In deze reeks, die 

wederom wordt gerealiseerd in samenwerking met Marije Baart de la Faille en Bert de Reuver, wordt 

vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de kracht van sport.  

 

Om het onderwijs te optimaliseren heeft Bureau Beweeg stagiaire Vera Dekkers gevraagd om 

onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs en een evaluatie uit te voeren die betrekking 

heeft op de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’, maar met name 

op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. Uit de evaluatie volgt een 

adviesrapport met aanbevelingen op vorm en inhoud van extracurriculair interdisciplinair onderwijs 

op basis van behoefte uit de praktijk. Deze aanbevelingen zijn gericht op het onderwijs dat in de 

toekomst gerealiseerd gaat worden. 
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 

Het doel van het onderzoek is om middels een procesevaluatie de succes- en faalfactoren van de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ inzichtelijk te maken om zo een impuls te geven aan de 

kwaliteit van het extracurriculaire (sport)onderwijs. De nadruk ligt in dit onderzoek op de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’, maar omdat de seminarreeks is 

voortgekomen uit de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ wordt 

deze collegereeks meegenomen in het onderzoek. 

 

Bovenstaande doelstelling heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? 

 

 

De onderzoeksvraag is opgesplitst in twee deelvragen: 

1. Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen 

in Nederland: droom of nachtmerrie?’  

2. Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’? 

In hoofdstuk twee wordt beschreven welke methode er wordt gebruikt om antwoord te geven op de 

hoofdvraag en de deelvragen.  

 

Uit dit onderzoek komt een adviesrapport voort dat antwoord geeft op de vraag: 

 Hoe kan de vorm en inhoud van het extracurriculair onderwijs (van het IIS)(met als thema sport) 

geoptimaliseerd worden op basis van behoeften uit de praktijk?  

 

1.3 Opbouw  

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethoden, die als 

leidraad voor het onderzoek dienen, gepresenteerd. Hoofdstuk 3 vormt het theoretische kader dat 

dient als basis voor dit onderzoek. Het wordt gebruikt als middel om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. In het theoretisch kader wordt door middel van desk research een beeld geschetst 

van de bestaande theorieën, ervaringen en modellen rondom de onderwijsomgeving, het 

honoursonderwijs en de interdisciplinaire programma’s waar de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 
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deel van uitmaken. Hoofdstuk 4 is de uitwerking van de resultaten van de evaluatie op de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’, gevolgd door de meer 

uitgebreide uitwerking van de resultaten van de evaluatie op de seminarreeks en de masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’ in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de conclusie en discussie terug te 

vinden. 

 

Het onderzoek mondt uit in een adviesrapport dat antwoord geeft op de vraag Hoe kan de vorm en 

inhoud van het extracurriculair onderwijs (van het IIS)(met als thema sport) geoptimaliseerd worden 

op basis van behoefte in de praktijk? De aanbevelingen die uit dit adviesrapport naar voren komen 

zijn terug te vinden in hoofdstuk 7.  
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2. Methoden 

 

Dit hoofdstuk licht de methode van onderzoek toe die wordt gebruikt om antwoord te kunnen geven 

op de hoofdvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks 

‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over 

de ‘Kracht van Sport’? De afzonderlijke deelvragen zijn: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en Wat zijn 

de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de seminarreeks over de ‘Kracht van Sport’? 

 

Het hoofdstuk begint met een beschrijving van het gekozen onderzoeksontwerp, gevolgd door de 

onderzoeksmethoden; literatuurstudie, enquêtes en interviews. Per onderzoeksmethode is 

beschreven wat de methode inhoudt en hoe de methode in dit onderzoek toegepast wordt. Tot slot 

volgt er een toelichting over de data-analyse en de ethiek van het onderzoek.  

 

2.1 Onderzoeksontwerp 

Dit onderzoek is een procesevaluatie. Een evaluatie is een onderzoek dat wil achterhalen wat er goed 

ging tijdens een project, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is (Peer, Bours & Beaujean, z.d.). Door 

het onderzoek wordt inzicht verkregen in de succes- en faalfactoren van het extracurriculaire 

onderwijs zoals ingericht als de seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’.  

 

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel desk research als field research. Voor de 

literatuurstudie in hoofdstuk drie, het theoretisch kader, is er gebruik gemaakt van secundaire 

informatie in de vorm van artikelen en onderzoeken met betrekking tot excellentieonderwijs, 

honoursprogramma’s en interdisciplinaire programma’s. Voor het daadwerkelijke onderzoek over de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ is er field research gepleegd. Dit onderzoek is een 

combinatie van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.  

 

2.1.1. Kwantitatief onderzoek 

Bij kwantitatief onderzoek gaat het om cijfermatige informatie, het doel van deze informatie is om 

gegevens te verkrijgen over percentages en verhoudingen binnen de totale doelgroep. Deze 

gegevens worden in dit onderzoek verkregen door middel van een enquête onder zowel de 

professionele toehoorders als onder de studenten. De volledige kwantitatieve gegevens kunnen 

worden opgevraagd bij de auteur van het onderzoek. 
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2.1.2 Kwalitatief onderzoek 

Bij kwalitatief onderzoek analyseert men de ervaringen en meningen van individuen of groepen om 

van daaruit verbanden te kunnen leggen tussen relaties met andere mensen, dingen of met de 

directe omgeving. Het perspectief van de respondent staat centraal binnen het onderzoek (Boeije , 

2005, p. 27). Binnen kwalitatief onderzoek bestaan veel verschillende vormen om data te 

verzamelen, zoals interviews, observaties en groepsdiscussies. Het doel van de onderzoeker is om 

een objectief inzicht te krijgen in de interne en externe sociale omgeving van het onderzoeksobject 

(Bowling & Ebrahim, 2005). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel interviews als 

groepsgesprekken. De uitgetypte interviews en groepsgesprekken kunnen worden opgevraagd bij de 

auteur van het onderzoek. 

 

2.2 Onderzoeksmethoden 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van 

de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? worden verschillende onderzoeksmethoden 

gecombineerd. Ten eerste wordt er een literatuurstudie gedaan om informatie te krijgen over 

bestaande ervaringen en modellen rondom (interdisciplinaire) honoursprogramma’s. Daarna wordt 

er door middel van het afnemen van een enquête onder de professionele toehoorders en onder de 

deelnemende studenten aanvullende informatie ingewonnen waarmee inzicht wordt verkregen in de 

beweegredenen en gedragspatronen van deze twee groepen. Tot slot wordt er door middel van het 

afnemen van interviews en het houden van groepsgesprekken informatie verkregen over de 

meningen en ervaringen van de organisatie, partners en de deelnemers met betrekking tot de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en met de nadruk op de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’.   

 

2.2.1 Literatuurstudie 

Het onderzoeken van literatuur heeft als doel om een theoretisch kader op te stellen dat dient als 

middel voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Op basis van informatie uit het theoretisch 

kader worden onderwerpen gekozen waar tijdens het onderzoek op voortgeborduurd wordt. Het 

theoretisch kader dient tevens als basis voor de vragen die tijdens de interviews worden gesteld. 

Personen die vanuit de literatuur geciteerd worden en hun functie zijn terug te vinden in bijlage 1. 

 

In de literatuur is gezocht naar evidence-based projecten, best-practices van vergelijkbare 

onderwijskundige projecten en algemene theorieën en modellen met betrekking tot 

excellentieonderwijs, honoursprogramma’s en interdisciplinaire programma’s. Er wordt hierbij 
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gebruik gemaakt van een aantal selectiecriteria. Er wordt gezocht naar recente artikelen, in dit geval 

artikelen die vanaf 2000 gepubliceerd zijn. Uitzondering zijn eerder gepubliceerde artikelen die 

informatie bevatten die relevant is voor het onderzoek. Een ander criterium betreft de taal van het 

artikel, er wordt alleen gezocht naar Nederlandstalige of Engelstalige artikelen. 

 

De onderzoeken waar de meest belangrijke resultaten uit naar voren komen hebben betrekking op 

het Sirius Programma, de meest belangrijke uitspraken zijn afkomstig van Wolfensberger, lector 

Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving. Deze bronnen zijn kort omschreven. 

 

Sirius Programma 

Het Sirius Programma is een landelijk programma dat hogescholen en universiteiten in staat stelt de 

beste studenten uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Binnen het programma participeren 

negen universiteiten en elf hogescholen. Deze instellingen zijn bezig met het verbeteren, 

professionaliseren en verbreden van het excellentieonderwijs. Het doel is om inzicht te verkrijgen in 

hoe excellentie het beste bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige 

situatie bestaan. In 2008 is de eerste lichting hoger onderwijsinstellingen gestart met het 

bachelortraject, dit traject eindigde in 2012. 

  

Graaf & Schreuder (2012)  

In het rapport van Graaf & Schreuder (2012) zijn per faculteit van de Universiteit Utrecht 

beschrijvingen opgenomen die onder de noemer Sirius vallen. Daarnaast bevat de publicatie 

interviews met betrokkenen zoals studenten, docenten en externen. 

 

Sirius Programma (2013)  

De auditcommissie van het Sirius Programma heeft in 2012 met de delegaties van alle twintig 

deelnemende hogescholen en universiteiten gesproken over de ontwikkelingen van hun 

excellentieprogramma’s.  

 

Interviews met Wolfensberger  

Wolfensberger is lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving aan de Hanzehogeschool in 

Groningen. Zij is internationaal erkend expert op het gebied van honoursonderwijs en in Nederland 

geldt zij als absolute expert op het gebied van talentontwikkeling. Op 21 december 2012 

promoveerde zij met haar proefschrift ‘Teaching for Excellence - Honors pedagogies revealed’ waarin 

zij onderzoekt wat docenten belangrijk vinden wanneer zij honoursstudenten doceren. Daarnaast is 

zij lid van de beoordelingscommissie van het Siriusprogramma. 



24 
 

2.2.2 Enquêtes 

De cijfermatige informatie voor dit onderzoek wordt verkregen door middel van een enquête. Voor 

het beantwoorden van deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ is er gebruikt gemaakt van de 

resultaten uit het rapport ‘Evaluatieresultaten voor Sport: Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ (EvaSys, 2012). De enquête die destijds is afgenomen door het Instituut voor 

Interdisciplinaire Studies is te vinden in bijlage 2. 

 

Voor het beantwoorden van de deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? is een enquête afgenomen onder zowel de 

professionele toehoorders als onder de studenten. De bedoeling hiervan is om gegevens te 

verkrijgen over percentages en verhoudingen binnen de totale doelgroep. Door middel van de 

enquête wordt onder andere inzicht verkregen in de mening van de toehoorders en studenten 

omtrent het inhoudelijke niveau van de bijeenkomsten, de geschiktheid van de werkvormen en het 

totale oordeel met betrekking tot het project. De enquête voor professionele toehoorders is na 

afloop van de derde seminar digitaal verspreid per e-mail, de enquête voor studenten is schriftelijk 

afgenomen tijdens de vierde masterclass. Voor het afnemen van deze enquêtes en het verwerken 

van de resultaten is Google Drive gebruikt. Vervolgens zijn met behulp van Microsoft Office Excel 

grafieken en diagrammen opgesteld. De enquête voor professionele toehoorders is te vinden in 

bijlage 3, de enquête voor studenten is te vinden in bijlage 4. 

 

2.2.3 Interviews en groepsgesprekken 

Voor kwalitatief onderzoek kunnen interviews gebruikt worden om de benodigde gegevens te 

verzamelen. Interviews kunnen, omdat er doorgevraagd kan worden naar achterliggende oorzaken 

en redenen van een persoon om bepaalde keuzes te maken, helpen bij het verklaren van gedrag 

(Richard, Frankel & Kelly, 2000). Het voordeel van het gebruik van interviews is dat de onderzoeker 

de mogelijkheid heeft om met de ondervraagde over specifieke onderwerpen te praten en daarover 

door te vragen. Daarnaast is het voor de onderzoeker mogelijk om een aantal mensen dezelfde 

vragen te stellen. Dit zijn gestructureerde interviews, hierbij is er sprake van een vaste opzet van te 

stellen vragen. Daarnaast zijn er ongestructureerde interviews, deze worden geleid door de 

antwoorden die de ondervraagde de onderzoeker geeft. Tot slot bestaan er semigestructureerde 

interviews, hierbij zijn de vragen vooraf opgesteld maar wordt er flexibel mee omgegaan (Bowling & 

Ebrahim, 2005). Bij deze interviews staat een aantal vragen vast, maar is er ook ruimte voor andere 

vragen, antwoorden en gegevens (Cohen & Crabtree, 2006). 
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Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews die zowel schriftelijk 

als mondeling worden afgenomen. Voor het beantwoorden van deelvraag Wat zijn de succes- en 

faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ is een interview gehouden met Marije Baart de la Faille. Zij sprak namens de 

organisatie van de collegereeks over de evaluatieresultaten die na afloop van de collegereeks zijn 

besproken. Voor het beantwoorden van deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? is er van de organisatie 

gesproken met zowel Marije Baart de la Faille als Bert de Reuver en Cees Vervoorn. Daarnaast is de 

mening van de studenten en de leden van de klankbordgroep gepeild door middel van het voeren 

van groepsgesprekken. De opzet van de semigestructureerde interviews is te vinden in bijlage 5, de 

opzet van de groepsgesprekken is te vinden in bijlage 6.  

 

2.3 Data-analyse 

De informatie die uit de literatuurstudie naar voren komt wordt aan het eind van elke paragraaf 

samengevat en teruggekoppeld naar de hoofdvraag die luidt: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij 

de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’?’ Deze informatie uit de literatuurstudie is 

ook gebruikt voor het opstellen van de vragen voor de interviews en groepsgesprekken. 

 

Voor het beantwoorden van de deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ wordt er gekeken naar het 

profiel van de resultaten die uit de evaluatie van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies naar 

voren komen (EvaSys, 2012). Opmerkelijke resultaten worden uitgelicht en besproken. Voor het 

beantwoorden van deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? zijn de resultaten van de enquêtes onder 

professionele toehoorders en studenten weergegeven in Google Drive. De resultaten worden door 

middel van Microsoft Office Excel verwerkt tot grafieken en diagrammen. Deze worden geanalyseerd 

en waar nodig toegelicht. 

 

De informatie die uit de interviews en groepsgesprekken naar voren komt, wordt gedurende de 

afname uitgetypt. De informatie uit de uitgeschreven interviews wordt doorgelezen en verwerkt tot 

een leesbaar geheel. Deze resultaten worden gebruikt voor het evalueren de collegereeks 

‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over 

de ‘Kracht van Sport’. Wanneer de woorden van de geïnterviewde letterlijk worden gebruikt, wordt 

deze geciteerd. Dit wordt aangeduid door middel van dubbele aanhalingstekens en cursieve tekst. 
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2.4 Onderzoek en ethiek 

Dit onderzoek kent drie groepen van betrokkenen: de onderzoeker, de opdrachtgever en de 

respondenten. Het onderzoek dient ethisch verantwoord te zijn. Dit betekent dat de respondenten 

vrijwillig meewerken aan het onderzoek en dat er geen valse voorstelling van zaken gegeven wordt 

(Baarda & De Goede, 2006). In het onderzoek wordt aan deze voorwaarden voldaan door het doel 

van het onderzoek aan de respondenten uit te leggen en de respondenten om hun medewerking te 

vragen. Hierbij wordt benadrukt dat de medewerking op vrijwillige basis is.  
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3. Theoretisch kader 

 

Het theoretisch kader dient als middel voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: Wat zijn de 

succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom 

of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? Het geeft de 

resultaten weer uit het literatuuronderzoek naar excellentieonderwijs en interdisciplinaire 

programma’s. Dit kader is bedoeld om een beeld te geven van de bestaande theorieën, ervaringen 

en modellen rondom de onderwijsomgeving, het honoursonderwijs en de interdisciplinaire 

programma’s waar de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ beide onderdeel van uitmaken.  

 

Het hoofdstuk begint met een definitie van honours- en excellentieprogramma’s zoals die uit de 

literatuur naar voren komt, gevolgd door de modellen die daaraan ten grondslag liggen. Vervolgens 

komen de onderwijsinstellingen die in de omgeving van Amsterdam honoursonderwijs aanbieden 

aan bod. In de laatste paragraaf worden de onderwerpen behandeld waar het interdisciplinaire 

honoursonderwijs op gestoeld blijkt te zijn, de pijlers; studenten, docenten, communityvorming en 

de connectie met de beroepspraktijk. 

 

3.1 Wat is excellentieonderwijs?  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in 

het excellentieonderwijs in Nederland. Excellentieonderwijs wordt ook wel honoursonderwijs 

genoemd. In dit hoofdstuk worden de begrippen honoursonderwijs en interdisciplinaire 

programma’s inzichtelijk gemaakt en wordt er kort ingegaan op de inrichting van interdisciplinaire 

programma’s.  

 

3.1.1 Honoursprogramma’s 

Encyclo (2012), de online encyclopedie, geeft de volgende definitie van het woord 

honoursprogramma: ‘Een honoursprogramma is een aanvullend programma voor gemotiveerde en 

talentvolle bachelorstudenten dat door veel universiteiten wordt aangeboden. Doorgaans kenmerkt 

dit programma zich door een interdisciplinaire onderwerpskeuze, intensieve (avond)colleges gegeven 

door topdocenten, kleine groepen, betrokkenheid van studenten, zelfstudie en discussie.’ 
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Lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving Wolfensberger definieert excellentieonderwijs 

als volgt: “De term honoursprogramma staat voor speciaal ontwikkeld onderwijs voor getalenteerde 

en gemotiveerde studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere onderwijsprogramma 

biedt” (Wolfensberger, zoals geciteerd in Van der Meer, 2010). Deze definitie heeft betrekking op 

zowel het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk onderwijs.  

 

Bovenstaande definities hebben grote raakvlakken met de definitie die uit de bestudeerde literatuur 

af valt te leiden. De belangrijkste kernwaarden die uit het rapport van de Universiteit van Utrecht 

(2012) naar voren komen zijn: verdieping, (academische) verbreding, onderzoeksgericht onderwijs, 

interdisciplinair, kleinschaligheid, (keuze)vrijheid (binnen kaders), betrokkenheid, 

communityvorming, persoonlijke keuzes en eigen ambities. Volgens honoursdecaan Van der Vaart 

(zoals geciteerd in Universiteit Utrecht, 2012) is de essentie van honoursonderwijs dat studenten de 

ruimte krijgen om zichzelf op alle mogelijke manieren te kunnen ontwikkelen en dat bevlogen 

docenten de mogelijkheid hebben om te experimenten met hun onderwijs. Uit het proefschrift 

waarop lector Wolfensberger promoveerde, blijkt dat een goed honoursprogramma rust op de drie 

pijlers: groepsgevoel, vrijheid en het vergroten van academische vaardigheden (Belleman, 2013).  

 

3.1.2 Soorten honoursprogramma’s 

Uit het Sirius programma overall auditrapport (2013) blijkt dat in de uitwerking van de 

excellentieconcepten verschillende soorten excellentieprogramma’s zijn ontstaan: verbredende 

programma’s, verdiepende programma’s, interdisciplinaire programma’s, programma’s gericht op 

het doen van onderzoek en programma’s waarin de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden 

centraal staat. Omdat zowel de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ als de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ interdisciplinair zijn, is 

dit hoofdstuk verder toegespitst op interdisciplinaire programma’s. 

 

3.1.3 Interdisciplinaire programma’s 

Zubizarreta, president van het National Collegiate Honors Council en directeur Honors and Faculty 

Development van het Columbia College, noemt interdisciplinariteit een van de belangrijkste 

kenmerken van honoursprogramma’s en vraagt al zijn studenten om over hun eigen vakgebied heen 

te kijken (Science Guide, 2010a). In het rapport van de Universiteit van Utrecht (2012) wordt de 

kracht van interdisciplinair onderwijs door zowel Dignum als Keesen, Sminia en Ziche afzonderlijk 

onderschreven. Zij geven aan dat interdisciplinariteit inhoudt dat mensen van verschillende 

disciplines bij elkaar worden gezet en dat er wordt gekeken wat er dan gebeurt. Studenten vanuit 

verschillende wetenschappelijke disciplines komen elkaar tegen en werken in kleine groepen met 
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elkaar samen. In die groepen zijn ze vanuit verschillende achtergronden en belangstellingen met 

hetzelfde onderwerp bezig. Studenten worden hierdoor intellectueel wendbaar, ze leren buiten hun 

eigen gebied te kijken, breed te denken en met mensen van verschillende achtergronden te praten.  

 

Het is volgens de voorzitter van de auditcommissie van het Siriusprogramma Sminia (Universiteit 

Utrecht, 2012) bij interdisciplinaire programma’s goed om te kijken naar de diversiteit binnen de 

groep studenten. Diversiteit in gender, cultuur en achtergrond is belangrijk om tot excellentie te 

komen. De student waar honoursprogramma’s zich op richten is de ‘excellente student’. Lector 

Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving Wolfensberger geeft aan de term ‘excellent’ liever te 

vermijden. “Excellentie heeft zo’n sterk waardeoordeel, ik praat liever over uitmuntende prestaties” 

(zoals geciteerd in Pl. Hanze, 2010). “De programma’s zijn bedoeld voor studenten die meer willen of 

kunnen dan het reguliere programma biedt. Het zijn vaak nieuwsgierige mensen die hard willen 

werken, die tot het gaatje willen gaan. Ze willen het beste uit zichzelf halen.” (Wolfensberger, zoals 

geciteerd in Steemers, 2009)    

 

Volgens de Hanzehogeschool Groningen (2008) is professionele excellentie niet alleen gebaseerd op 

intellectuele vermogens, maar op een mix van begaafdheden. Talent wordt gedefinieerd in de vorm 

van specifieke kenmerken of bekwaamheden die daarbij een rol spelen. Naast intellectuele 

vermogens kunnen eigenschappen als ondernemerschap, creativiteit en sociale competenties ook 

een rol spelen. Studenten zetten hun talent op een speciale manier in bij organen als een 

opleidingscommissie, medezeggenschapsraad of studievereniging. Ook dit hoort in een 

excellentiebevorderende cultuur thuis. Kortom, er moet bij het selecteren van excellente studenten 

verder worden gekeken dan het intellectuele vermogen van een student. 

 

3.1.4 Inrichting interdisciplinaire programma’s 

Wat betreft de inrichting van interdisciplinaire programma’s voor excellente studenten moet er 

volgens de programmaleider van het honoursprogramma aan het Descartes College, Ziche, gekozen 

worden voor thema’s die aansluiten bij ieders expertise en vakgebied, maar die tegelijkertijd een 

gespreks- en discussiecultuur laten ontstaan waar iedereen aan mee kan doen (Universiteit Utrecht, 

2012). Uit het proefschrift van Wolfensberger komt naar voren dat de Amerikanen, die veel ervaring 

met honoursonderwijs hebben, het honoursonderwijs in Nederland adviseren om studenten meer 

vrijheid te geven. “In honoursprogramma’s moet je risico nemen en onbekend terrein opzoeken. De 

studenten gaan dan beseffen dat ze zelf hun onderwijs de moeite waard maken.” (Wolfensberger, 

zoals geciteerd in Belleman, 2013) 
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3.1.5 Samenvatting 

Naar aanleiding van de literatuurstudie blijkt dat excellentieonderwijs samengevat kan worden als 

speciaal ontwikkeld onderwijs voor studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere onderwijs 

hen biedt. Interdisciplinair onderwijs maakt hier deel van uit en bestaat uit programma’s waarbij 

studenten uit verschillende wetenschappelijke disciplines samenwerken. Wat de inrichting van 

interdisciplinair onderwijs betreft moet er worden gekozen voor thema’s die aansluiten bij ieders 

expertise en vakgebied. Er wordt daarbij geadviseerd om studenten vrijheid te geven. Uit de 

literatuurstudie zijn verschillende pijlers naar voren gekomen: studenten, docenten, 

communityvorming en de connectie met de beroepspraktijk. Op deze onderwerpen wordt  in de 

volgende paragrafen dieper ingegaan. 

 

Koppeling onderwijs 

Als we de paragraaf ‘Wat is excellentieonderwijs?’ terugkoppelen naar de collegereeks ‘Olympische 

Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht 

van Sport’ is te zien dat beide keuzemodules vallen onder de noemer van interdisciplinair onderwijs. 

De reeks over de kracht van sport vertoont daarbij veel overeenkomsten met de definitie van 

excellentieonderwijs, bij de collegereeks over de Olympische Spelen, die voor iedereen toegankelijk 

was en een vrije inschrijving kende, is dat niet het geval. 

 

 

3.2 Modellen 

Uit het literatuuronderzoek komen een aantal modellen naar voren die kunnen helpen bij het 

inrichten en ontwikkelen van (interdisciplinaire) honoursprogramma’s. In deze paragraaf worden 

achtereenvolgens het Excellentiemodel, het drie componentenmodel en het begrip ‘community of 

learners’ behandeld.  

 

3.2.1 Excellentiemodel 

De aandacht voor excellentie in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen. Zowel 

de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven en het onderwijs zijn belangrijk in deze ontwikkeling. 

Het Excellentiemodel is gebaseerd op een onderzoek dat de houding van jongeren ten opzichte van 

excellentie in kaart brengt. Omdat de mening van jongeren zelf nog weinig gehoord is, maar in deze 

discussie wel cruciaal is, heeft het Platform Bèta Techniek opdracht gegeven om hier een model voor 

te ontwikkelen (Reimer & Heemskers, 2011). 
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Het model is bedoeld voor zowel professionals in het onderwijs als bedrijven en ouders. Het belicht 

het thema excellentiebevordering vanuit het perspectief van jongeren in de leeftijd van 12 tot en 

met 24 jaar. Door dieper in te gaan op de overeenkomsten en verschillen tussen jongeren op het 

gebied van uitblinken in het onderwijs en de factoren die het meest van invloed zijn op excellentie 

onder jongeren biedt het model handvatten voor invloedrijke partijen om excellentie te stimuleren. 

Het Excellentiemodel brengt op deze manier in kaart wat de beste aanpak is om verschillende 

jongeren voor excellentie te motiveren.  

 

Door de ondervraagde jongeren te laten reageren op stellingen in zeven dimensies, te noemen 

intrinsieke prestatiemotivatie, prestatie-urgentie, zesjescultuur, toekomstbewustzijn, sociale 

afremming, extrinsieke prestatiemotivatie en onderwijsuitdaging verdeelt het Excellentiemodel 

jongeren in vier excellentietypes. Deze types zijn in het Excellentiemodel, figuur 3.1 op de volgende 

pagina, te zien en worden hieronder in het kort besproken: 

 

Zelfbewuste generalisten  

Van de ondervraagde jongeren is 39% een zelfbewuste generalist. Dit is iemand die breed 

geïnteresseerd is en die de intrinsieke motivatie heeft om het beste uit zichzelf te halen. Deze 

personen hebben vaak een duidelijk beeld van hun eigen kunnen en van wat ze later willen bereiken. 

Uitblinken heeft in de ogen van de zelfbewuste generalisten vooral positieve kanten. Excellentie is 

voor hen een breed begrip, excelleren in het onderwijs is daarom voor deze groep een van de 

mogelijke manieren om te excelleren. 

 

Statusgerichte toekomstplanners 

Van de ondervraagde jongeren is 11% een statusgerichte toekomstplanner. Dit is iemand die een 

relatief duidelijk toekomstbeeld heeft en op dit moment goed wil presteren om later verzekerd te 

zijn van succes. Statusgerichte toekomstplanners zijn competitief ingesteld en steken graag de 

handen uit de mouwen. Ze staan positief tegenover excelleren en ze vinden status belangrijk, 

factoren als geld en aanzien stimuleren deze jongeren om extra hard te werken. 

 

Gemaksgerichte levensgenieters 

Van de ondervraagde jongeren is 34% een gemaksgerichte levensgenieter. Dit is iemand die tevreden 

is met zijn leven en zich niet druk maakt over de toekomst. School en studie spelen geen belangrijke 

rol. Gemaksgerichte levensgenieters zien geen noodzaak om uit te blinken. Ze staan niet negatief 

tegenover presteren en excelleren, maar het is voor hen ook niet belangrijk. Ze zijn van mening dat je 

het met een zesje ook redt, die goede baan komt vanzelf wel. 
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Berustende volgers 

Van de ondervraagde jongeren is 16% een berustende volger. Dit is iemand die houdt van zijn 

vertrouwde omgeving en die niet graag buiten zijn comfortzone treedt. Zowel in hun vrije tijd als op 

school is deze groep niet op zoek naar uitdagingen. Berustende volgers hebben geen behoefte om uit 

te blinken en weten ook niet waarin ze zelf kunnen excelleren. Ze zijn bang voor de mogelijke 

negatieve gevolgen van excellentie zoals kritiek, jaloezie en sociale druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 – Het Excellentiemodel  

Koppeling onderwijs 

Uit het Excellentiemodel en het bijbehorende rapport (2011) komt naar voren dat met elk van de 

bovenstaande excellentietypes excellentieonderwijs mogelijk is, maar dat elk type een andere 

aanpak vergt. Als we dit het model toespitsen op de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: 

droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ is er een 

duidelijk verschil te zien. Omdat de seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ veel 

kenmerken van excellentieonderwijs hebben, zal deze reeks alleen jongeren aantrekken die de 

ambitie hebben om te excelleren, dit zijn de zelfbewuste generalisten en de statusgerichte 

toekomstplanners. De collegereeks over de Olympische Spelen heeft mogelijk ook deze groepen 

aangetrokken, maar sprak daarnaast mogelijk ook een groep aan die niet perse gericht is op 

excelleren maar die van de gelegenheid gebruik maakte om (vrije) studiepunten te halen, de 

gemaksgerichte levensgenieter. De hypothese is dat de inrichting van de module, de manier van 

inschrijven en de selectieprocedure invloed hebben op het type student dat wordt aangetrokken. 
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3.2.2 Drie componenten model 

Een ander model met betrekking tot excellentie waar regelmatig naar wordt verwezen is het model 

van Renzulli (1998). Hij onderscheidt in zijn model drie componenten, de combinatie van de drie 

eigenschappen in het model lijken een voorspeller te zijn van excellente beroepsuitoefening. Zowel 

de Hogeschool van Amsterdam (Janssen, 2012) als Avans Hogeschool (2008) ziet dit model als een 

bruikbare beschrijving voor excellentie. 

 

De drie componenten waar Renzulli (1998) onderscheid tussen maakt worden met verschillende 

termen aangeduid, in dit onderzoek worden onderstaande begrippen gehanteerd: 

1. Cognitie 

Wordt ook wel aangeduid als cognitief-intellectueel, hoge intelligentie, intellectuele 

capaciteit of buitengewone capaciteiten.  

Onder cognitie verstaat Renzulli algemene bekwaamheden zoals kennisontwikkeling, 

informatievaardigheid, het eigen leervermogen en abstracte beeldvorming.  

2. Creativiteit 

Wordt ook wel aangeduid als sociaal-communicatief of creatief denkvermogen. 

Onder creativiteit verstaat Renzulli persoonlijke flexibiliteit, de originaliteit van ideeën, de 

bereidheid tot verandering, het nemen van risico’s en het openstaan voor nieuwe indrukken. 

3. Ambitie 

Wordt ook wel aangeduid als motivatie of attitude. 

Onder ambitie verstaat Renzulli de eigen motivatie en de kwaliteit om deze motivatie om te 

zetten in actie. Eigenschappen die hiervoor nodig zijn: werkkracht, doorzettingsvermogen, 

zelfvertrouwen, incasseringsvermogen, scherpe waarneming en bijzondere fascinatie voor 

een specifiek onderwerp.  

Bij een combinatie van de bovenstaande drie dimensies zit de excellentie.  

 

Renzulli acht voor het ontwikkelen van talent de drie verschillende vermogens cognitie, creativiteit 

en ambitie van belang. Hij maakt daarin onderscheid tussen ‘schoolhouse-giftedness’ en ‘creative 

productive-giftedness’. Er is sprake van ‘schoolhouse-giftedness’ als studenten die bovengemiddelde 

leerprestaties vertonen daarnaast ook gemotiveerd zijn, dus bij de combinatie van cognitie en 

ambitie. Deze studenten zijn goed in het uitvoeren van leertaken en het zich eigen maken van de 

leerstof. Wanneer de studenten daarnaast ook nog in staat zijn om creatief met vraagstukken om te 

gaan is er sprake van ‘creative productive-giftedness’, dit is de combinatie van zowel cognitie en 

ambitie als creativiteit. Als een student deze drie eigenschappen beheerst, dan is de student in staat 

om originele gedachtes, oplossingen en producten te ontwikkelen die impact hebben in de praktijk.  
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Figuur 3.2 – Het drie componentenmodel 

 

Koppeling onderwijs 

Het drie componenten model is niet van toepassing op de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ omdat deelnemende studenten aan die reeks geen 

bovengemiddelde leerprestaties hoefden te vertonen om deel te mogen nemen aan de reeks. Het 

model is wel toepasbaar op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. Studenten 

die zich inschreven voor de selectieprocedure vertoonden vaak bovengemiddelde leerprestaties en 

een grote motivatie. Daarnaast probeerde men door middel van de selectieprocedure te achterhalen 

waar deze motivatie vandaan komt en of de student creatief met vraagstukken om kan gaan. Er werd 

voor de reeks ‘Kracht van Sport’ dus in zekere zin getoetst op de drie kenmerken die uit het model 

van Renzulli naar voren komen.  

 

3.2.3 Community of learners  

Een begrip dat regelmatig terugkeert als er wordt gesproken over excellentieonderwijs is het 

onderwijsconcept ‘community of learners’. Brown & Campione (1990; 1994), die het begrip in de 

jaren tachtig van de twintigste eeuw in de onderwijsliteratuur introduceerden, typeren ‘community 

of learners’ als een groep mensen die gezamenlijk werken aan het oplossen van een 

gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem. Het is onderwijs dat is 

gebaseerd op constructivistische opvattingen en er vanuit gaat dat leerlingen op een actieve manier 

kennis ontwikkelen binnen een authentieke context.  
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Volman en Ten Dam (z.d.) hebben vanuit onderwijskundig onderzoek een publicatie uitgebracht over 

‘community learning’. Uit deze publicatie blijkt dat ‘community of learners’ een parapluterm is 

geworden voor onderwijsvormen waarin het draait om activerend onderwijs en samenwerkend en 

onderzoekend leren. De focus ligt op de actieve rol van studenten en de wijze waarop de 

onderwijssetting en sociale interacties het leren kunnen bevorderen. In het onderzoek naar het 

concept van een ‘community of learners’ wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende 

benaderingen: de sociaal-constructivistische benadering en de cultuur-historische benadering.  

 

Sociaal-constructivistische benadering 

Veel onderwijskundigen bouwen voort op het idee van Brown en Campione (1990; 1994). In hun 

model betrekken docenten de studenten in een onderzoekscyclus bestaande uit de volgende 

stappen: 

1. Onderzoek doen rond een centraal thema binnen het vakgebied, in kleine groepen; 

2. De resultaten delen met andere groepen; 

3. Werken aan een eindactiviteit waarbij de bevindingen van elke afzonderlijke 

onderzoeksgroep worden geïntegreerd en de deelnemers een dieper begrip opbouwen van 

het hoofdonderwerp en de subonderwerpen. 

Studenten ontwikkelen, doordat zij samen echte problemen oplossen, een dieper begrip voor het 

onderwerp van de leerstof.  

 

Samenvattend is het belang van een ‘community of learners’ volgens de sociaal-constructivistische 

benadering dat: 

- Studenten worden geactiveerd om kennis en informatie te delen, over ideeën te discussiëren 

en over de betekenis ervan te onderhandelen; 

- Studenten werken met grootse ideeën zodat de constructie van kennis en de integratie 

hiervan met de voorkennis van studenten mogelijk wordt; 

- Studenten betrokken blijven. 

Volgens Volman en Ten Dam (z.d.) kan vanuit een sociaal-constructivistische benadering worden 

gesteld dat het werken in ‘communities of learners’, door de betrokkenheid van studenten bij echte 

problemen die gerelateerd zijn aan de grote ideeën van het betreffende vakgebied, leidt tot een 

hogere mate van begrip. 
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Cultuur-historische benadering 

Andere auteurs baseren zich op het cultuur-historische gedachtegoed. Zij leggen andere nadrukken 

op de conceptualisering van de ‘community of learners’ dan de sociaal-constructivistische 

benadering. Binnen de cultuur-historische benadering wordt de kracht van het werken in 

‘communities of learners’ gezien in de verwevenheid van individuele ontwikkeling en de culturele 

context. 

 

 

Samenvattend is het belang van een ‘community of learners’ volgens de cultuur-historische 

benadering dat: 

- Studenten participeren in een sociale setting, waarin zij bepaalde kennis en vaardigheden 

nodig hebben, die zelf het product is van een culturele en historische ontwikkeling; 

- Studenten actief onderhandelen over de betekenis van abstracte begrippen. In dat proces 

van onderhandelen maken studenten zich de zogeheten culturele tools eigen. Naast het 

verwerven van deze culturele tools kunnen studenten de tools ook transformeren door 

bijvoorbeeld relevante nieuwe aspecten van deze tool te ontdekken. Dit toont het 

dynamische karakter van sociale praktijken.  

Volgens Volman en Ten Dam (z.d.) wordt vanuit een cultuur-historische benadering het verbeteren 

van de kwaliteit waarmee studenten deelnemen aan verschillende sociale praktijken benadrukt.  

 

Het verschil tussen de sociaal-constructivistische benadering en de cultuur-historische benadering 

van ‘community of learners’ zit in de leertheorie waar de benaderingen zich op baseren, maar in 

beide benaderingen speelt de persoonlijke betekenisverlening van studenten een grote rol. Om een 

effectieve ‘community of learners’ te realiseren is het vanuit beide benaderingen van belang dat de 

leeromgeving goed doordacht wordt ontworpen en georganiseerd. De samenwerking tussen 

studenten moet worden gestructureerd en het leerproces moet zorgvuldig worden begeleid door 

competente docenten.  

 

Het is ook mogelijk om beide benaderingen, sociaal-constructivistisch en cultuur-historisch, te 

combineren. Op deze manier staat zowel begripsontwikkeling als participatie in sociaal-culturele 

praktijken centraal. 
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Koppeling onderwijs 

De collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ vertoont weinig 

overeenkomsten met het concept van de ‘community of learners’. De seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’ voldoen daarentegen aan alle voorwaarden. De module over de kracht van 

sport werkt onbewust met de sociaal-constructivistische benadering van de ‘community of learners’; 

er wordt in kleine groepen onderzoek gedaan rondom een centraal thema, de resultaten worden 

gedeeld met de andere groepen, en er wordt gewerkt aan een eindactiviteit (het slotsymposium) 

waarbij de bevindingen van elke afzonderlijke onderzoeksgroep worden geïntegreerd in het geheel 

en de deelnemers een dieper begrip ontwikkelen voor het hoofdonderwerp en de subonderwerpen. 

 

3.3 Onderwijsomgeving 

Omdat zowel de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ als de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ plaatsvinden in Amsterdam, worden in dit 

hoofdstukken de betrokken onderwijsinstituten in deze omgeving besproken. Achtereenvolgens zijn 

dit de Hogeschool van Amsterdam (en Inholland), Universiteit van Amsterdam (en de Vrije 

Universiteit en het Amsterdam University College) en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.  

 

3.3.1 Hogeschool van Amsterdam 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) valt net als Hogeschool Inholland binnen de portefeuille van 

lector Topsport en Onderwijs Cees Vervoorn. Excellentieprogramma’s van de Hogeschool van 

Amsterdam (Janssen, 2012) zijn bedoeld voor studenten met een buitengewone passie voor het 

beroep waarvoor zij worden opgeleid. Voor studenten die een bovengemiddelde motivatie hebben 

om kennis te vergaren en die het doorzettingsvermogen en talent hebben om excellent te presteren. 

De ontwikkeling van excellentieprogramma’s heeft als doel studenten het beste uit zichzelf te laten 

halen. De Hogeschool van Amsterdam kent voor eerste- en tweedejaarsstudenten een 

excellentieprogramma, het Studium Excellentie. Binnen dit programma krijgen studenten de kans om 

specifieke en diepgaande kennis over het werkveld te vergaren (Hogeschool van Amsterdam, 2012a). 

Voor derde- en vierdejaarsstudenten is er een honoursprogramma, binnen dit programma vergaren 

studenten specifieke en hoogwaardige kennis en gebruiken ze deze kennis binnen relevante 

projecten. Binnen het honoursprogramma worden drie pijlers onderscheiden: excellentie met 

betrekking tot specifieke professionaliteit binnen een beroepscontext, excellentie met betrekking tot 

generieke professionaliteit en excellentie met betrekking tot kennisontwikkeling en kennisdeling 

(Hogeschool van Amsterdam, 2012b). 

 

 



38 
 

3.3.2 Universiteit van Amsterdam 

Excellentieprogramma’s van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn bedoeld voor studenten die 

meer uit hun studie willen halen en hun talent optimaal willen ontwikkelen. Het onderwijs vraagt om 

nieuwsgierigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen van getalenteerde en gemotiveerde 

bachelorstudenten. Het excellentieonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam is opgesplitst in 

disciplinaire en interdisciplinaire honoursprogramma’s. Een groot aantal bachelors van de 

Universiteit van Amsterdam heeft een eigen honoursprogramma. Deze disciplinaire 

onderwijsprogramma’s bestaan uit een opleiding binnen de eigen afdeling en interdepartementale 

opleidingsonderdelen met een studielast van minimaal een half jaar, dat is dertig studiepunten 

(Universiteit van Amsterdam, 2012). Het is voor zowel studenten aan de Universiteit van Amsterdam 

als studenten aan de Vrije Universiteit en het Amsterdam University College mogelijk om deze 

honoursprogramma’s te volgen (Instituut voor Interdisciplinaire Studies, 2012a). De interdisciplinaire 

programma’s van de universiteiten zijn ondergebracht bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.  

 

3.3.3 Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

Uit het Sirius programma overall auditrapport (2013) komt naar voren dat een aantal instellingen alle 

excellentieprogramma’s in een aparte organisatorische eenheid heeft ondergebracht. Dit is 

gedeeltelijk het geval bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Het College van Bestuur van 

de Universiteit van Amsterdam heeft dit instituut ingesteld als aanvulling op de facultaire 

onderwijsinstituten. Het IIS is een zelfstandig onderwijsinstituut dat is gevestigd in Amsterdam. Het 

instituut heeft als kenniscentrum op het gebied van interdisciplinair onderwijs een unieke positie in 

Nederland (Instituut voor Interdisciplinaire Studies, 2012b). De missie van het IIS is het ontwikkelen 

van onderwijs waarin meer dan één faculteit een hoofdbelang heeft en biedt studenten de 

mogelijkheid om wetenschapsgebieden te combineren (Universiteit van Amsterdam, 2013). 

 

Het instituut biedt naast bachelor- en masteropleidingen ook interdisciplinair keuzeonderwijs aan. 

Hieronder vallen minoren, colleges en keuzemodulen, waaronder onderdelen van het 

honoursprogramma van de Universiteit van Amsterdam (Universiteit van Amsterdam, 2013). De 

onderwerpen van de interdisciplinaire colleges zijn uiteenlopend en sluiten aan bij actuele 

vraagstukken in de wetenschap en de samenleving (Instituut voor Interdisciplinaire Studies, 2012c). 

Zowel de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ als de seminars en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ zijn interdisciplinaire keuzevakken. Dit betekent dat 

studenten uit verschillende wetenschapsgebieden aan een keuzevak deel kunnen nemen (Instituut 

voor Interdisciplinaire Studies, 2012d).Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies biedt een platform 

voor studenten van de HvA en UvA en van andere onderwijsinstituten op zowel hbo- als wo-niveau. 
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3.4 Pijlers 

Uit de literatuurstudie zijn vier pijlers naar voren gekomen die erg belangrijk blijken te zijn binnen 

excellentieonderwijs. In deze paragraaf wordt de belangrijkste informatie over studenten, docenten, 

communityvorming en de connectie met de beroepspraktijk uiteengezet.   

 

3.4.1 Studenten 

De studenten die deelnemen aan honoursonderwijs worden vaak ‘excellent’ genoemd, maar 

Wolfensberger spreekt liever over uitmuntende prestaties. Het zijn studenten die meer willen of 

kunnen dan het reguliere programma biedt (Steemers, 2009). Daaronder wordt meer verstaan dan 

leerlingen met de hoogste punten. Het zijn kritische denkers, die breed onderlegd zijn en over hun 

grenzen heen kunnen kijken (Van der Meer, 2012). 

 

De belangrijkste eigenschappen die worden toegeschreven aan excellente studenten zijn volgens de 

Universiteit van Utrecht (2012) en Sirius (2013): ambitie, enthousiasme, belangstelling, creativiteit, 

(leer)motivatie, (prestatie)motivatie, breed onderlegd zijn en een kritisch denkvermogen hebben.  

Deze studenten prefereren zowel uitdagend materiaal als een hoog denkniveau. Ze houden graag 

controle over hun eigen leerproces. De meerwaarde van het traject zit dan niet zozeer in het 

certificaat of de extra studiepunten die de studente krijgen, hun deelname aan een 

honoursprogramma is vaak vanuit een intrinsieke motivatie (Sirius, 2013). 

 

Amerikanen, die veel ervaring hebben met honoursonderwijs, adviseren Nederland om studenten 

meer vrijheid te geven (Belleman, 2012). De Bakker, adviseur onderwijsbeleid van de Raad van 

Bestuur van de Universiteit Utrecht, geeft aan dat ze in Utrecht geneigd zijn om studenten al veel 

vrijheid te geven. “Dat is goed. Maar gezien de enorme ambitie van deze groep, moet je ook sturing 

geven. Docenten moeten aan de ene kant honoursstudenten uit hun comfortzone halen en de lat 

hoog leggen. Maar ook een veilige omgeving bieden waar ze fouten mogen maken.” (zoals geciteerd 

in Universiteit Utrecht ,2012) 

 

Dat hier een kern van waarheid in zit wordt onderschreven door Scager, onderwijsadviseur en 

docententrainer bij Universiteit Utrecht: “Wat ik heb ontdekt, is dat studenten het meest leren als 

het net te moeilijk is. Je moet hen net uit hun comfortzone trekken. Dat is niet altijd leuk. Soms raken 

ze gefrustreerd, maar ze werken wel het hardst en leren het meest. Tijdelijke frustratie is dan niet zo 

erg. Er moet wel een vangnet zijn, bijvoorbeeld door studenten in groepen te laten werken” (zoals 

geciteerd in Universiteit Utrecht, 2012). Dit lijkt een logische oplossing omdat studenten aangeven 

grote meerwaarde te zien in samenwerking met studenten van andere disciplines. Daarnaast vraagt 
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het werkveld om de vaardigheden om in interdisciplinaire teams problemen op te kunnen lossen 

(Sirus, 2013).  

3.4.2 Docenten 

Goede docenten, mensen die specifieke met excellente studenten om kunnen gaan, zijn hard nodig 

(Wolfensberger, 2013). Want excellente studenten vragen om excellente docenten. Deze docenten 

moeten niet alleen over meer dan voldoende vakkennis beschikken, ze moeten ook in staat zijn om 

een gelijkwaardige discussie te voeren met studenten en hen kunnen begeleiden en uitdagen tijdens 

hun leertraject. In interdisciplinaire trajecten worden docenten geacht interdisciplinair en interactief 

te kunnen werken (Sirius, 2013). Zij moeten naast theoretische kennis vooral ook vakoverstijgende 

vaardigheden over kunnen dragen. “Als je bedrijven vraagt wat ze van studenten verwachten is dat 

kritisch denken, inlevingsvermogen in andere culturen, samenwerking, creativiteit en het kunnen 

toepassen van theorie in de praktijk.” En dat is volgens Zubizzareta (zoals geciteerd in Van der Meer, 

2012) iets waar docenten aan bij moeten dragen.  

 

Ook Scager, onderwijsadviseur en docententrainer bij de Universiteit Utrecht, legt de nadruk op het 

belang van goede docenten bij honoursonderwijs. “In de literatuur gaat het bij excellent onderwijs 

vaak over de vorm, maar mijn stelling is dat het juist meer om de docenten gaat dan om de 

onderwijsvorm. Als docent moet je passie hebben, voor je vak en voor de studenten. Je moet voor 

hen een extra stap willen zetten en de durf hebben om je open te stellen voor meningen en vragen 

van studenten. Je bent eerder een stimulerende partner dan degene die doceert” (zoals geciteerd in 

Universiteit Utrecht, 2012). Wolfensberger (2013) voegt daaraan toe dat docenten het zelfs zouden 

moeten kunnen waarderen dat studenten beter worden dan zijzelf.  

 

Uit het Sirius programma overall auditrapport (2013) blijkt dat bij alle succesverhalen opvalt dat de 

interactie tussen docent en student een kritieke succesfactor is die bijdraagt aan excellentie. 

Docenten die oog hebben voor studenten, hen begeleiden tijdens het proces en met hen in gesprek 

gaan bij teruglopende participatie of prestaties bouwen een sterke band op met studenten. Deze 

band is voor de studenten stimulerend om er echt voor te gaan.  

 

Uit het rapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat docenten die hun studenten vragen om uit hun 

comfortzone te komen zelf ook niet bang zijn om over hun grenzen heen te gaan. “Juist omdat je in 

honoursonderwijs als docent en student samen aan het werk bent met een bepaald vraagstuk 

waarvan de oplossing niet vastligt. Als docent kun je niet alleen het goede voorbeeld zijn van hoe je 

dat aanpakt, maar ook van hoe je je eigen grenzen verlegt. Laat als docent zien dat je nog steeds aan 
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het leren bent en dat je aan het zoeken bent naar de beste manier om studenten te begeleiden.” 

(Ten Berge, zoals geciteerd in Universiteit Utrecht, 2012) Ook Zubizzareta (Science Guide, 2010b) 

geeft aan dat docenten die betrokken zijn bij het honoursonderwijs zich meer bezig zouden moeten 

houden met hun eigen leerproces. “Je kunt nooit zeggen dat je wel weet hoe je les moet geven. Als je 

studenten uit wilt dagen moet je ook in staat zijn jezelf continu uit te dagen!” 

 

3.4.3 Communityvorming 

Zoals uit de vorige paragraaf naar voren komt blijkt uit het Sirius programma overall auditrapport 

(2013) dat bij alle succesverhalen opvalt dat de interactie tussen docent en student een kritieke 

succesfactor is die bijdraagt aan excellentie. Het blijkt dat instellingen die echt werk hebben gemaakt 

van communityvorming veel waardering oogsten bij studenten omdat studenten graag 

gelijkgestemden van verschillende disciplines tegenkomen. Het is hierbij belangrijk om de community 

niet te beperken tot een gemeenschap voor studenten, want de ervaring leert dat het voor docenten 

ook zeer verrijkend kan zijn om te participeren in een community. En de effectiviteit wordt alleen 

maar groter wanneer het werkveld ook participeert in communities (Sirius, 2013). 

 

Ook Wolfensberger onderschrijft de werking van communityvorming. Zij denkt onder meer dat het 

creëren van een bevlogen gemeenschap wel eens de ‘gouden sleutel’ zou kunnen zijn, ook voor het 

bevorderen van ‘levenlangleren’ (Science Guide, 2010b). Ze gelooft dat mensen gelukkiger zijn en 

beter presteren als ze een gemeenschap vormen waarin ze samenwerken en feedback op elkaar 

geven. “Als je echt samenwerkt - zeker met mensen van andere disciplines - leer je hoe je achter je 

eigen zaak blijft staan en toch respectvol met anderen omgaat” (Wolfensberger zoals geciteerd in 

Steemers, 2009). 

 

De Hanzehogeschool in Groningen is aan het experimenten met het eerder besproken fenomeen 

‘community of learners’. Zij zien het als een leerarrangement waarbij studenten van verschillende 

disciplines met docenten en professionals uit het werkveld samenwerken en opdrachten uitvoeren 

voor bedrijven. Het werkveld profiteert hierbij van nieuwe inzichten uit het onderwijs en de out-of-

the-box ideeën van studenten (Pl. Hanze, 2009). Uit het rapport van zowel de Universiteit Utrecht 

(2012) als Sirius (2013) blijkt dat wanneer een dergelijke community een fysiek ontmoetingspunt 

heeft waar studenten en docenten samen kunnen komen, dit niet alleen bijdraagt aan de vorming 

van een cultuur van excellentie maar ook aan de zichtbaarheid van de excellentieprogramma’s 

binnen de onderwijsinstelling. 
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3.4.4 Connectie beroepspraktijk 

Bedrijven als Philips laten volgens De Bakker, adviseur onderwijsbeleid aan de Universiteit Utrecht, 

weten dat ze steeds meer op zoek zijn naar interdisciplinair opgeleide studenten (Universiteit 

Utrecht, 2012). Wolfensberger geeft daarnaast aan dat meer aansluiting op samenwerking met het 

bedrijfsleven wenselijk zou zijn (Slow Management, 2010). Het is zaak om het excellentiebeleid 

nadrukkelijker onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen.  

 

Uit het Sirius programma overall auditrapport (2013) blijkt dat een community waarin naast 

studenten en docenten ook het werkveld betrokken wordt zeer effectief is. Ook buiten de gevormde 

communities zal het afnemende veld gaan profiteren van de extra impuls aan de beste studenten. 

Het werkveld zal dus goed op de hoogte gehouden moeten worden van de excellentieprogramma’s, 

er moet nauwe betrokkenheid gecreëerd worden. Het is daarom cruciaal om de meerwaarde van 

honoursstudenten aan te blijven tonen, de onderwijsinstantie moet inzichtelijk maken wat nu precies 

dat hogere niveau is en hoe dat zich vertaalt naar betere perspectieven op de arbeidsmarkt.  

Ook uit het rapport ‘Ruimte voor excellentie’ (Hanzehogeschool Groningen, 2008) blijkt dat er van de 

zijde van bedrijven veel belangstelling is, zij zijn voortdurend bezig met het scouten van talent. 

Daarom fungeren bedrijven niet alleen graag als opdrachtgever, maar nemen zij tegenwoordig ook 

graag de medeverantwoordelijkheid voor begeleiding en supervisie.  

 

3.4.5 Samenvatting 

Honoursonderwijs is bedoeld voor studenten die meer willen of kunnen dan het gebruikelijke 

programma hen biedt. Er moet een balans gevonden worden tussen de vrijheid die de studenten 

krijgen en de sturing die wordt gegeven. Het onderwijs mag zo uitdagend zijn dat studenten uit hun 

comfortzone worden gehaald, maar de frustratie moet niet te hoog oplopen. Voor docenten 

betekent dit dat ze binnen het onderwijs meer de rol van stimulerende partner vervullen dan de rol 

van docent. In dat geval zullen ook de docenten binnen het honoursonderwijs in staat moeten zijn 

om uit hun comfortzone te treden en over hun grenzen heen te gaan. De interactie tussen studenten 

en docenten is daarbij een kritieke succesfactor die bijdraagt aan excellentie. 

 

Communityvorming oogst veel waardering onder studenten binnen het excellentieonderwijs omdat 

studenten graag gelijkgestemden van verschillende disciplines tegenkomen. Voor docenten kan het 

zeer verrijkend zijn om te participeren in een community met studenten, en wanneer het werkveld 

ook participeert wordt de effectiviteit alleen maar groter. Bedrijven blijken veel belangstelling te 

hebben voor excellentieonderwijs en omdat meer samenwerking tussen onderwijs en 

beroepspraktijk  wenselijk zou zijn, is het zaak om grote betrokkenheid te creëren.   
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4. Resultaten collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom 

of nachtmerrie?’  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de evaluatie van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ besproken. De onderzoeksvraag is Wat zijn de succes- en 

faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? De deelvraag voor dit 

hoofdstuk is Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische 

Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie’? De deelvraag wordt beantwoord door het behandelen 

van opmerkelijke resultaten uit het evaluatierapport over de reeks en door een gesprek met de 

organisatie. Omdat de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ niet 

valt onder de noemer ‘excellentieonderwijs’ is er geen vergelijking getrokken met het theoretisch 

kader. De volledige onderzoeksmethode is terug te vinden in hoofdstuk twee. 

 

Dit hoofdstuk begint met een inleiding met achtergrondinformatie over de collegereeks, gevolgd 

door opmerkelijke resultaten uit het rapport ‘Evaluatieresultaten voor Sport: Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ (EvaSys, 2012). Het gaat hierbij met name om resultaten die van 

belang zijn voor de evaluatie van de seminarreeks en de masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. 

Vervolgens worden de evaluatiepunten zoals besproken door de organisatie van de reeks, bestaande 

uit lector Tosport en Onderwijs Cees Vervoorn en kerndocente Marije Baart de la Faille, behandeld. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies. 

 

4.1 Inleiding collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

De collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ is gerealiseerd door het 

lectoraat Topsport en Onderwijs. Dit gebeurde in samenwerking met Marije Baart de la Faille, de 

kerndocente tijdens deze reeks. Voor zowel de studenten als voor professionele toehoorders was 

vrije inschrijving voor de collegereeks mogelijk. Naast de honderd studenten die de collegereeks 

gevolgd hebben waren er bij de reeks meer dan veertig professionals uit de sportwereld aanwezig.  

 

De colleges vonden van februari tot en met april 2012 wekelijks plaats in café De Oerknal op het 

Science Park in Amsterdam. De collegereeks omvatte in totaal tien colleges en startte met een 

openingscollege waarin het Olympisch Plan, dat NOC*NSF in 2009 heeft gepubliceerd, uiteen gezet 

werd. Vervolgens stond er in elk daarop volgend college een ambitie uit het Olympisch Plan centraal:  
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1. Breedtesportambitie 

2. Economische ambitie 

3. Evenementenambitie 

4. Media-aandachtambitie 

5. Ruimtelijke ambitie 

6. Sociaal-maatschappelijke ambitie 

7. Topsportambitie 

8. Welzijnsambitie 

 

In deze colleges werd door één of twee aansprekende gastspreker(s) een presentatie gegeven. Na 

deze presentatie was er in het interactieve gedeelte ruimte voor discussie. De reeks werd afgesloten 

met een overkoepelend college waarin de stand van zaken op dat moment werd besproken.  

 

De collegereeks had twee doelen: de studenten de grootte en breedte van de impact van grote 

evenementen en gebeurtenissen te laten zien en de studenten in staat stellen om een eigen, goed 

geïnformeerde, mening over de Olympische ambitie te vormen. De toetsing van de studenten vond 

plaats in de vorm van een tussentijds deeltentamen met meerkeuzevragen en een eindessay.  

 

Uitgebreide achtergrondinformatie over de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ is te vinden in bijlage 7. Deze bijlage gaat in op het ontstaan, de realisatie, doel en 

inhoud van de reeks, op de literatuur, vorm van toetsing, studiebelasting en het rooster. 

 

4.2 Opmerkelijke resultaten EvaSys Evaluatieresultaten voor Sport: ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

Na afloop van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ is door het 

Instituut voor Interdisciplinaire Studies een evaluatie gehouden in de vorm van een enquête. De 

studenten kregen tijdens het laatste college de gelegenheid om deze enquête in te vullen. Aan het 

begin van de collegereeks zaten er ongeveer honderd studenten in de zaal, tijdens het laatste college 

waren dat er slechts veertig. Alleen deze veertig studenten hebben de gelegenheid gehad om de 

enquête in te vullen. Het responspercentage tijdens deze evaluatie was dus ongeveer veertig procent 

en de evaluatie is alleen gebaseerd op de mening van de studenten die de gehele reeks hebben 

gevolgd. De mening van studenten die tussentijds zijn afgehaakt is hier niet in meegenomen. Van de 

studenten die de enquête in hebben gevuld zijn geen personele gegevens, zoals geslacht, 

opleidingsniveau of studierichting, bekend.  
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De resultaten van de evaluatie zijn door EvaSys Administrator (2012) verwerkt in het rapport 

‘Evaluatieresultaten voor Sport: ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’. Uit dit 

rapport komen een aantal resultaten naar voren die er uit springen en die van belang zijn voor de 

evaluatie van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. Gekeken naar het profiel  

(EvaSys, 2012) is te zien dat vrijwel alle resultaten van antwoorden met een schaalverdeling van één 

tot vijf gemiddeld tussen punt drie (neutraal) en vier (goed) liggen. Er zijn een aantal resultaten die er 

in negatieve zin uitsprongen, die resultaten zijn in deze paragraaf, waar nodig meteen toelichting, 

weergegeven.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.1 – De studiebelasting van deze module is (n=38) 

Uit de enquête komt naar voren dat de studiebelasting van de reeks door het grootste deel van de 

studenten als gemiddeld werd ervaren. In de wandelgangen was het geluid te horen dat de 

studiebelasting van de reeks zeker niet als te hoog werd ervaren, maar de studenten leken dit niet 

erg te vinden.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.2 – Vergeleken met andere modules die ik tijdens mijn studie heb gevolgd, vond ik deze module 

(n=37) 
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De collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ wordt door 13,5 procent 

van de studenten moeilijker gevonden dan andere modules die zij tijdens hun studie hebben gevolgd. 

De overige studenten vonden de module vergeleken met andere modules van gelijk niveau of 

makkelijker. Uit de toelichting bij de enquêtes blijkt dat veel studenten de colleges van te weinig 

wetenschappelijk niveau vonden. Daarnaast lag het niveau van de inhoud van de colleges volgens 

hen te laag en was er te weinig samenhang tussen de colleges en de literatuur. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3 – Het deeltentamen was een goede afspiegeling van de module (n=32) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4 – Het niveau van het deeltentamen was (n=30) 

Van de studenten die de enquête in hebben gevuld geeft het merendeel aan dat het deeltentamen 

geen goede afspiegeling was van de module en dat het niveau van het deeltentamen te laag lag. Uit 

de schriftelijke toelichting bij de enquêtes komt naar voren dat het niveau van het tentamen als 

ondermaats werd ervaren, het tentamen was evenals de colleges niet van wetenschappelijk niveau. 

Daarnaast werden er volgens de deelnemende studenten te veel feiten gevraagd, en totaal geen  

inzicht of toepassing. Een volgende keer zouden de studenten liever meer open vragen zien.  
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Figuur 4.5 – Mijn waardering voor de collegereeks als geheel is (n=35) 

 

Uit figuur 4.5 blijkt dat in totaal 85 procent van de studenten de reeks waardeert met een zeven of 

hoger, meer dan de helft van de studenten geeft de reeks een acht. Daaruit blijkt dat het algemene 

oordeel over de reeks positief was. Uit de aanvullende op- en aanmerkingen komt naar voren dat de 

studenten de reeks erg interessant vonden, met name de gastsprekers werden erg gewaardeerd. 

Opmerking was dat een aantal studenten wat meer tegengeluiden hadden willen horen, omdat de 

meeste sprekers achter het Olympisch Plan stonden. Verder vonden de studenten de interactie en de 

discussie een waardevolle toevoeging. 

 

Kortom, de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ wordt door de 

deelnemende studenten over het algemeen positief gewaardeerd. In vergelijking met andere 

modules die de deelnemende studenten hebben gevolgd werd deze module niet te moeilijk 

gevonden. De studenten waren niet positief gestemd over het deeltentamen, het tentamen was 

evenals de gehele reeks niet van genoeg wetenschappelijk niveau. De gastsprekers en de discussie 

werden geroemd. 

 

4.3 Evaluatieresultaten organisatie 

De organisatie van de collegereeks bestond uit lector Tosport en Onderwijs Cees Vervoorn, 

kerndocente Marije Baart de la Faille en onderwijsassistente Joanne Lucas. Zij hebben tijdens en na 

afloop van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ mondeling 

geëvalueerd. Uit een gesprek met Marije Baart de la Faille zijn de belangrijkste evaluatiepunten naar 

voren gekomen.  
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Uit zowel de enquête als uit het gesprek met Marije Baart de la Faille komt naar voren dat gekozen 

vorm, met alleen colleges, niet effectief genoeg was. Alleen colleges geven en de deelnemers laten 

luisteren bleek niet voldoende te zijn. De professionele toehoorders waren beter te spreken over de 

collegereeks dan de studenten, er was op den duur een leegloop van studenten waar te nemen. De 

oorzaak hiervan ligt volgens de organisatie mogelijk in het vrije karakter van de reeks, de 

aanwezigheid werd niet bijgehouden en wanneer studenten het tussentijdse meerkeuze tentamen 

niet hadden gehaald was het een kleine stap om te stoppen met de collegereeks. Daarnaast  bleek 

het open einde van de reeks, er kon geen duidelijk antwoord of conclusie worden gegeven, voor 

sommige studenten lastig om mee om te gaan. 

 

“Ook wilden de studenten volgens mij graag een gesloten einde met een duidelijke conclusie en dat was er niet. 

Het karakter van de reeks was te open en te weinig verbonden.” 

 

Ondanks dat de organisatie merkte dat er studenten wegbleven is er tijdens de collegereeks niet veel 

aangepast aan de vorm. De vorm van de colleges en de toetsing, in de vorm van een meerkeuze 

tentamen en een essay, stond behoorlijk vast. De organisatie van de collegereeks geeft aan de 

toetsing een volgende keer anders vorm te willen geven. Zoals ook uit de enquête onder 

deelnemende studenten  naar voren komt, blijkt dat een deeltentamen met meerkeuzevragen in de 

situatie van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ niet de juiste 

vorm van toetsing is. Een meerkeuze tentamen leek de organisatie het handigst met nakijken, maar 

een meerkeuze tentamen toetst op kennis van feiten en niet op inzicht, waar het in deze reeks 

eigenlijk om ging. Het eindessay was om meer diepgang te creëren en om de mate van overzicht van 

de studenten te toetsen, maar dit bleek vrij ingewikkeld te zijn en leverde veel nakijkwerk op. 

 

“Een meerkeuze tentamen afnemen over dit soort brede onderwerpen zou ik in het vervolg niet meer doen, het 

gaat namelijk over inzicht en niet over parate kennis.” 

 

De meest positieve punten van de reeks ziet de organisatie in de duidelijke en positieve promotie, 

het werken met gastsprekers en in het feit dat uit de collegereeks is gebleken dat het mogelijk is om 

(academisch) onderwijs te geven over een onderwerp als dit. Minder positief is dat de organisatie de 

studiebelasting als laag ervaren heeft, dat ze opgemerkt hebben dat het onderwijs in deze vorm voor 

veel studenten te vrijblijvend is en dat de vorm van toetsing niet geschikt was. Daarnaast geeft 

Marije Baart de la Faille aan dat ze de gastcolleges de volgende keer beter zou willen voorbespreken 

met de gastsprekers. 
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4.4 Conclusies 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ Door middel 

van het analyseren van de bestaande evaluatiegegevens van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en een gesprek met de organisatie van de collegereeks over de 

evaluatiepunten is gekomen tot een aantal succes- en faalfactoren. Onderstaand zijn deze succes- en 

faalfactoren in tabel 4.1 kort weergegeven, vervolgens worden deze factoren toegelicht.  

 

Tabel 4.1 – Succes- en faalfactoren collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

Succesfactoren Faalfactoren 

(Academisch) onderwijs mogelijk Te vrijblijvend 

Promotie Hoorcolleges 

Gastsprekers Toetsing  

Discussie en interactie Studiebelasting laag 

 Niet van genoeg wetenschappelijk niveau 

 

4.4.1 Succesfactoren 

De grootste succesfactor volgens de organisatie is dat deze collegereeks heeft uitgewezen dat er 

(academisch) onderwijs mogelijk is over een dergelijk onderwerp. Een reeks als deze, met sport als 

onderwerp van interdisciplinair onderwijs, had niet eerder plaatsgevonden. De promotie van de 

collegereeks wordt als succesvol ervaren omdat er tijdens een eerste collegereeks door de promotie 

uiteindelijk meer dan honderd studenten en meer dan veertig professionele toehoorders tot 

inschrijving zijn overgegaan. Ook tijdens de reeks zijn er positieve geluiden over de cursus verspreid. 

 

Het werken met gastsprekers is zowel de organisatie als de deelnemers erg goed bevallen. Door het 

uitnodigen van deskundige mensen die dicht bij het onderwerp staan werd er elke keer een 

enthousiast en levendig verhaal neergezet. De interactie met de gastsprekers en de discussie 

achteraf wordt daarnaast als zeer waardevol beschouwd.  
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4.4.2 Faalfactoren 

Wat betreft de vrijheid van de studenten is er in een volgende reeks ruimte voor verbetering. Tijdens 

deze collegereeks werden de studenten erg vrij gelaten, aanwezigheid was niet verplicht en werd 

niet bijgehouden. Dit is mogelijk de oorzaak van de leegloop van studenten die gedurende de reeks 

plaatsvond. Daarnaast is de vorm van tien hoorcolleges niet de meest geschikte onderwijsvorm 

gebleken. De colleges bestonden vooral uit luisteren en waren daardoor erg passief. Er was weinig 

samenhang tussen de colleges waardoor de reeks geen geheel vormde. Deze werkvorm zou een 

volgende keer aangepast moeten worden.  

 

Tijdens de reeks werd er getoetst door middel van een meerkeuze tentamen en een eindessay. Het 

meerkeuze tentamen toetste alleen de parate kennis en bleek dus niet geschikt voor het toetsen van 

het inzicht van de studenten. Het essay was bedoeld om de mate van overzicht van de studenten te 

toetsen, maar gaf ook niet het gewenste resultaat. 

 

De studiebelasting van de reeks werd door zowel de organisatie als door de studenten als te laag 

ervaren. Deelname aan de collegereeks kostte de studenten bij lange na geen 168 uur, wat het aantal 

van zes studiepunten vertegenwoordigt. De studiebelasting van de collegereeks had dus naar 

beneden bijgesteld moeten worden. De reeks was daarnaast niet van genoeg wetenschappelijk 

niveau. 
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5. Resultaten seminarreeks en masterclasses ‘Kracht van Sport’  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de evaluatie van de seminarreeks en masterclasses over 

de ‘Kracht van Sport’ besproken. De hoofdvraag van het onderzoek is Wat zijn de succes- en 

faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? De deelvraag voor dit 

hoofdstuk is Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de seminarreeks en 

masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? De deelvraag wordt beantwoord door het uiteenzetten van 

de resultaten die naar voren komen uit de enquête onder professionele toehoorders en studenten 

en door interviews en groepsgesprekken met de organisatie, coördinatoren en de klankbordgroep. 

Daarnaast wordt er, omdat de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ een vorm 

van excellentieonderwijs is, een vergelijking getrokken met het theoretisch kader. De volledige 

onderzoeksmethode is terug te vinden in hoofdstuk twee. 

 

Dit hoofdstuk begint met een inleiding met achtergrondinformatie over de seminars en 

masterclasses, gevolgd door de resultaten van de enquête die is afgenomen onder de professionele 

toehoorders en de enquête die is afgenomen onder de studenten. Hierna volgt een uitwerking van 

de resultaten die uit de interviews en groepsgesprekken met de betrokken partijen naar voren 

komen. Vervolgens wordt er een vergelijking getrokken met de pijlers die uit de literatuurstudie naar 

voren komen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies.  

 

 

5.1 Inleiding seminarreeks en masterclasses ‘Kracht van Sport’ 

De seminarreeks en de masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ zijn gerealiseerd door Bureau 

Beweeg in samenwerking met het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van 

Amsterdam en het lectoraat Topsport en Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Zij worden 

hierin ondersteund door stagiaire Vera Dekkers. De seminarreeks omvat vijf seminars die vanaf 

februari 2013 maandelijks georganiseerd worden in De Stopera in Amsterdam. Bij de seminars zijn 

meer dan 130 professionals en ruim twintig excellente studenten aanwezig. Voor de professionele 

toehoorders was er vrije inschrijving voor de seminars mogelijk. Tijdens de seminars wordt er door 

een deskundige uit het desbetreffende werkveld gesproken over de kracht van sport, vervolgens is er 

ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. Doel van de seminars is om het debat over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van sport op gang te brengen.  
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De deelnemende studenten volgen naast de seminars zes masterclasses. Omdat er alleen plek was 

voor bijzonder gemotiveerde studenten hebben de geïnteresseerde studenten een selectieprocedure 

doorlopen om toegang te verkrijgen tot deze reeks. De selectieprocedure bestond uit een korte 

motivatie en cv, een aanbevelingsbrief van een docent en een groepsgesprek ter kennismaking. Op 

basis hiervan zijn uiteindelijk 27 geschikte studenten uitgekozen om deel te nemen aan de 

masterclasses. Tijdens de masterclasses wordt dieper ingegaan op de materie die in de seminars 

wordt behandeld. Het einddoel van de masterclasses is het schrijven van een slotdocument en het 

organiseren van een slotsymposium waarin de studenten een eigentijds beeld neerzetten over de 

‘Kracht van Sport’ zoals gezien door deze jonge generatie. Dit doel bereiken de studenten door het 

bekijken van de theorie, maar met name door het raadplegen en interviewen van verschillende 

belanghebbenden. 

 

De overkoepelende doelstelling van de seminarreeks en de masterclasses is het belang van sport (en 

de kracht daarvan) op de kaart zetten. Omdat het begrip ‘Kracht van Sport’ erg breed is, wordt er 

ingegaan op de volgende vijf thema’s: 

1. Gezonde kracht van sport 

2. Economische kracht van sport 

3. Kracht van topsport 

4. Maatschappelijke kracht van sport 

5. Vernieuwende kracht van sport 

Uitgebreide achtergrondinformatie over de seminarreeks en masterclass over de Kracht van Sport is 

te vinden in bijlage 8. Deze bijlage gaat in op ontstaan, realisatie, doel en inhoud van de reeks, op de 

literatuur, vorm van toetsing, studiebelasting en het rooster.  

 

5.2 Resultaten enquête professionele toehoorders 

Er staan in totaal meer dan 130 professionals ingeschreven voor de seminars maar deze personen 

zijn niet allemaal bij elke seminar aanwezig geweest. Onder de ingeschreven toehoorders is na het 

derde seminar een enquête verspreid. De enquête bestond uit acht gesloten vragen en de 

mogelijkheid om op- of aanmerkingen in te vullen en is te vinden in bijlage 3. De enquête is door 46 

professionele toehoorders ingevuld, het responspercentage is daardoor ruim 35 procent. De 

resultaten van de enquête zijn in deze paragraaf, waar nodig met een toelichting, weergegeven.  

 

Het uiteindelijke doel van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ is het belang 

van sport (en de kracht daarvan) meer op de kaart zetten. In het geval van een concreet en positief 
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antwoord op de hoofdvraag ‘Wat is de kracht van sport?’, is de doelstelling om te politiek aan het 

denken te zetten en beleidsmakers ervan te overtuigen om meer geld te investeren in sport. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 – In welk werkveld bent u actief? 

In bovenstaand diagram is te zien dat meer dan een kwart van de aanwezigen werkzaam is bij de 

gemeente of overheid, een deel van de uiteindelijke doelgroep voor het symposium wordt tijdens de 

seminars dus al bereikt. Toehoorders die in een overige sector werkzaam zijn vervullen zeer 

uiteenlopende functies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2.1 – Bij welke van de seminars was u aanwezig?    Figuur 5.2.2 – Daadwerkelijke bezoekersaantallen 

In figuur 5.2.1 is te zien hoeveel van de toehoorders die de enquête hebben ingevuld aanwezig 

waren bij de seminars, in figuur 5.2.2 is te zien hoeveel toehoorders er in totaal daadwerkelijk 

aanwezig waren. De wisselende aanwezigheid tijdens de seminars zou enigszins te verklaren zijn 

doordat het eerste seminar, de economische kracht van sport door prof. Dr. Schnabel, plaatsvond in 

de voorjaarsvakantie toen veel toehoorders op vakantie waren. Op de dag van het derde seminar, de 

gezonde kracht van sport door Willem van Mechelen, was er door ongelukken op verschillende 

snelwegen grote verkeershinder waar een aantal professionele toehoorders mee te maken heeft 

gehad. Het economische seminar werd over het algemeen niet erg positief gewaardeerd, maar dit 

lijkt geen invloed te hebben gehad op de aanwezigheid bij het volgende seminar. 
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Figuur 5.3 – Hoe bent u geïnformeerd over deze seminarreeks? 

Een klein deel van de professionele toehoorders is via de website van Bureau Beweeg of Sport 

Knowhow XL op de hoogte gesteld van de seminarreeks. Een groter deel van de toehoorders is via 

Twitter of via via geïnformeerd over de seminars. Het merendeel is via een andere weg gekomen tot 

inschrijving voor de seminarreeks. Veelgenoemd zijn via de hogeschool (zowel Hogeschool van 

Amsterdam als Hogeschool Inholland), via één van de partners (onder andere NOC*NSF en BMC), via 

personen van de organisatie (Cees Vervoorn of Marije Baart de la Faille) of via een persoonlijke 

uitnodiging in de vorm van een e-mail. 

  

 

 

 

 

  

Figuur 5.4 – Wat vindt u van de organisatie van het programma? 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur 5.5 – Wat vindt u van de opzet van de seminars?  
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De seminars beginnen met een verhaal van een gastspreker, gevolgd door een discussie waar zowel 

de professionele toehoorders al de studenten bij worden betrokken, het seminar wordt afgesloten 

met een (netwerk) borrel.  

 

Uit figuur 5.4 en 5.5 is op te maken dat zowel de organisatie van het programma als de opzet van de 

seminars als gemiddeld tot zeer goed worden ervaren. Uit de op- en aanmerkingen komt naar voren 

dat vooral de organisatie erg positief wordt gewaardeerd. Wat betreft de opzet van de seminars 

worden er veel opmerkingen geplaatst over de mogelijkheid tot netwerken. De toehoorders geven 

aan dat de (netwerk)borrel erg tegenvalt; er is te weinig tijd om te netwerken en de setting is niet 

geschikt. Naast het netwerken wordt er over de opzet gezegd dat het positief is dat er ruimte is voor 

debat, maar dat de tijd hiervoor erg kort is. Een enkeling vindt dat er tijdens het debat te veel op de 

studenten wordt gefocust, waardoor men erg veel moet luisteren en zelf weinig doet.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figuur 5.6 – Wat vindt u van het inhoudelijke niveau van de module?  

In figuur 5.6 is te zien dat het inhoudelijke niveau van de seminars niet door iedereen als hoog 

genoeg wordt ervaren. Uit de aanvullende op- en aanmerkingen komt duidelijk naar voren dat het 

inhoudelijke niveau van een seminar sterk afhankelijk is van de gastspreker. Het eerste seminar, de 

economische kracht van sport door prof. Dr. Schnabel, wordt niet erg positief gewaardeerd. Het 

niveau was inhoudelijk niet van hoge kwaliteit, het was een opsomming van bekende data met 

weinig diepgang. Het tweede seminar, de maatschappelijke kracht van sport door prof. Dr. Van 

Bottenburg, wordt hoger gewaardeerd en de toehoorders geven aan dat het derde seminar, de 

gezonde kracht van sport door prof. Dr. Van Mechelen, het beste aansluit bij de verwachtingen die ze 

van tevoren van de seminarreeks hadden. Een aantal toehoorders geeft aan het te zullen waarderen 

als er meer actualiteit en diepgang in de discussie wordt gebracht. 
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Figuur 5.7 – Wat vindt u van de locatie van de seminars? 

Uit figuur 5.7 blijkt dat de professionele toehoorders De Stopera een geschikte locatie voor de 

seminars vinden. Het eerste en tweede seminar vonden plaats in de Raadzaal, het derde seminar 

vond plaats in de Boekmanzaal. Uit de op- en aanmerkingen komt naar voren dat toehoorders de 

Raadzaal een perfecte locatie vinden, beter dan de Boekmanzaal. Ze zouden het liefst zien dat elke 

seminar in de Raadzaal plaats zou vinden.  

 

In figuur 5.8 is te zien wat voor rapportcijfer de professionele toehoorders de seminarreeks als 

geheel toebedelen. Op een enkele drie, een enkele negen en een paar zessen na is het algemene 

oordeel verdeeld over de cijfers zeven en acht. Meer dan de helft van de toehoorders waardeert de 

seminarreeks met het cijfer acht.  Hieruit blijkt dat de professionele toehoorders de seminarreeks als 

geheel een positief oordeel geven. Uit de aanvullende op- of aanmerkingen komt ook een positief 

geluid naar voren, met name over de organisatie van de reeks. 

   

 

 

 

 

 

Figuur 5.8 – Uw waardering voor de seminarreeks als geheel uitgaande van een rapportcijfer is 
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Kortom, uit de enquête, ingevuld door een deel van de bij de seminars aanwezige professionele 

toehoorders komt een aantal belangrijke zaken naar voren; het algemene oordeel over de 

seminarreeks is positief. De organisatie en de opzet van de seminars worden goed gewaardeerd, 

alleen de mogelijkheid tot netwerken is beperkt. Het inhoudelijke niveau van de seminars is sterk 

afhankelijk van de gastspreker. De Stopera is als locatie zeer geschikt, de toehoorders verkiezen de 

Raadzaal boven de Boekmanzaal.  

 

5.3 Resultaten enquête studenten 

Bij aanvang van de seminarreeks en masterclasses stonden er 27 studenten ingeschreven om deel te 

nemen, in de loop van de weken zijn er vier studenten afgevallen. De huidige groep bestaat uit 23 

studenten met zeer uiteenlopende opleidingen en achtergronden. Onder de deelnemende studenten 

is tijdens de vierde masterclass een enquête verspreid. De aanwezige studenten hebben deze 

enquête ingevuld, de afwezige studenten hebben een mail gekregen waarin ze de enquête digitaal in 

konden vullen. De enquête is uiteindelijk door 21 studenten ingevuld, dit geeft een 

responspercentage van meer dan 91 procent. De mening van de studenten die zijn gestopt met de 

reeks zijn hier niet in meegenomen. De resultaten van de enquête zijn in deze paragraaf, waar nodig 

met een toelichting, weergegeven.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figuur 5.9 – Hoe ben je geïnformeerd over deze interdisciplinaire cursus? 

In figuur 5.9 is te zien dat het grootste deel van de studenten via hun studiebegeleider of via een 

andere weg, veelal via een leraar of opleiding, op de hoogte zijn gebracht van de keuzemodule. Het 

blijkt dus het meest effectief om studenten via studiebegeleiders of leraren te informeren over een 

dergelijke reeks.  

 

De seminars beginnen met een verhaal van de gastspreker, gevolgd door een discussie waar zowel de 

toehoorders al de studenten bij worden betrokken, het seminar wordt afgesloten met een (netwerk) 

borrel.   



58 
 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Zeer slecht Slecht Gemiddeld Goed Zeer goed 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Zeer slecht Slecht Gemiddeld Goed Zeer goed 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur 5.10 – Wat vind je van de organisatie van het programma? 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figuur 5.11 – Wat vind je van de werkvorm tijdens de seminars? 

 

Zowel de organisatie van het programma als de werkvorm tijdens de seminars wordt gemiddeld tot 

zeer goed gewaardeerd. De seminars worden door de studenten als vernieuwend, informatief en 

interessant bestempeld. Ook discussieleider Humberto Tan wordt als een waardevolle toevoeging 

gezien. 

De studenten zijn opgedeeld in vijf thema groepen, tijdens de module gaan ze in die groepen met 

opdrachten aan de slag om te komen tot een antwoord op de hoofdvraag van de module ‘Wat is de 

kracht van sport?’ De eerste masterclass was een introductie waarin de opdrachten die de studenten 

tijdens de cursus uit moeten voeren werden uitgelegd. De werkvorm die tijdens de tweede en derde 

masterclass werd gebruikt was het presenteren van de bevindingen die uit de uitgevoerde 

opdrachten naar voren kwamen en het stellen van vragen.  
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Figuur 5.12 – Wat vind je van de werkvorm(en) tijdens de masterclasses? 

De werkvorm met presentaties wordt door de studenten niet altijd even hoog gewaardeerd. Uit de 

aanvullende op- en aanmerkingen komt naar voren dat de werkvorm met opdrachten en 

presentaties schools wordt gevonden, de opdrachten sturen te veel en meer vrijheid wat betreft 

vorm was volgens de studenten beter geweest. Ook de opdeling van het onderwerp in vijf vaste 

thema’s had volgens een deel van de studenten vrijer gelaten kunnen worden. Door de huidige 

werkvorm worden de masterclasses minder interessant en uitdagend gevonden dan de seminars.  

 

Na de derde masterclass, nog voor het afnemen van de enquête, heeft de organisatie besloten dat 

de werkvorm tijdens de masterclasses aangepast zou worden. In plaats van presentaties voor de klas 

en het stellen van vragen werden de studenten nu uit hun themagroep gehaald en opgedeeld in 

multidisciplinaire groepen om te discussiëren over de resultaten van de uitgevoerde opdracht. 

 

  

  

   

  

  

  

 

 

Figuur 5.13 – Vind je dat de organisatie de werkvormen op de juiste manier aanpast op de omstandigheden 

en ontwikkelingen die plaatsvinden tijdens de masterclasses? 
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De aanpassing van de werkvorm tijdens de masterclass wordt door het grootste deel van de 

studenten als positief ervaren. Dit komt ook naar voren uit de aanvullende op- en aanmerkingen. De 

aanpassing wordt gezien als een enorme verbetering en een grote stap vooruit. De studenten geven 

aan dat de discussievorm beter bevalt dan de presentaties en dat ze graag vaker in gesprek zouden 

gaan met studenten uit de andere themagroepen. 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figuur 5.14 – Wat vind je van het inhoudelijke niveau van de module? 

In figuur 5.14 is te zien dat het inhoudelijke niveau van de module wisselend gewaardeerd wordt. 

Over het algemeen worden de seminars vrij hoog gewaardeerd, al is dit afhankelijk van de 

gastspreker, maar worden de masterclasses minder positief beoordeeld. Dit valt terug te leiden op 

de minder positieve beoordeling over de werkvorm(en) tijdens de masterclasses.  

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 5.15 – Hoeveel uur besteed je gemiddeld per week aan de cursus? 
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Uit figuur 5.15 is af te lezen dat ongeveer de helft van de studenten twee tot vier uur per week aan 

de cursus besteden, dit is exclusief de bijeenkomsten in de vorm van seminars en masterclasses. Een 

enkeling besteedt minder dan twee uur per week aan de cursus, dertig procent van de studenten 

besteedt er vier tot zes uur aan en twintig procent van de studenten zegt zes tot acht uur per week 

aan de cursus te besteden. Als we dit vergelijken met de informatie over de tijdsbesteding van 

studenten aan de collegereeks over de Olympische Spelen in Nederland (EvaSys, 2012) is dit vrij 

hoog, tijdens deze reeks gaven de studenten aan niet meer dan zes uur per week aan de reeks te 

besteden en maar twintig procent van de studenten was er meer dan vier uur per week mee bezig. 

 

Tijdens de huidige seminarreeks en masterclasses is de studiebelasting niet evenredig verdeeld over 

de tijd. Aan het begin is de studiebelasting lager dan aan het einde van de reeks. Dit heeft met name 

te maken met het schrijven van het slotdocument en het organiseren van het slotsymposium. Voor 

de realisatie van deze twee eindproducten zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen, dit 

kost de studenten extra tijd. De studenten geven aan dat ze van tevoren niet hadden verwacht dat 

de reeks zo veel tijd in beslag zou nemen, en dat ze er niet van op de hoogte waren dat werd 

verwacht dat ze, naast het werken in de themagroepen, plaats zouden nemen in werkgroepen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figuur 5.16 – Mijn waardering voor de cursus als geheel uitgaande van een rapportcijfer is: 

In figuur 5.16 is te zien wat voor rapportcijfer de studenten de seminarreeks en masterclasses als 

geheel toebedelen. Op een enkele vier, een paar zessen en een paar negens na is het algemene 

oordeel verdeeld over de cijfers zeven en acht. Bijna de helft van de studenten waardeert de reeks 

met een acht. Hieruit blijkt dat het merendeel van de studenten de seminars en masterclasses over 

het algemeen een zeer positief oordeel geven. Uit de op- of aanmerkingen blijkt dat de 

verwachtingen voor aanvang van de cursus niet altijd overeenkomen met de praktijk, er komt meer 

bij kijken dan de studenten van tevoren hadden verwacht en het proces verloopt moeizamer dan 

gehoopt. 
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Kortom, uit de enquête ingevuld door de studenten die deelnemen aan de seminars en 

masterclasses komen een paar belangrijke dingen naar voren; het algemene oordeel over de reeks is 

redelijk positief. Het oordeel van de studenten over de seminars is positief, wat betreft de 

masterclasses (en het inhoudelijke niveau van de module) is er volgens de studenten nog ruimte voor 

verbetering. Deze verbetering is aardig ingezet door het aanpassen van de werkvorm in de vierde 

masterclass. Maar zoals één van de studenten in de toelichting op de enquête aangaf:  

 

‘Het is een ontdekkingsreis voor zowel de studenten als de begeleiders.’ 

 

 

5.4 Resultaten interviews 

De seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ worden georganiseerd door Marije 

Baart de la Faille. Dit doet zij in samenwerking met Cees Vervoorn, lector Tosport en Onderwijs van 

de Hogeschool van Amsterdam, en Bert de Reuver van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

van de Universiteit van Amsterdam. Uit interviews met deze drie hoofdpersonen uit de organisatie 

zijn verschillende punten naar voren gekomen.  

 

5.4.1 Organisatie 

Tijdens en na de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ kwam bij 

Cees Vervoorn steeds meer het idee naar voren dat de focus van de Olympische ambities verschoven 

zou moeten worden naar de kracht van sport. Dat was voor hem de aanleiding voor het organiseren 

van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’. 

 

De ideeën die van tevoren over de reeks bestonden hadden vooral te maken met het anders 

vormgeven van de onderwijsvorm. In vergelijking tot de collegereeks over de Olympische Spelen zou 

het meer coachend onderwijs worden, samen werken aan het oplossen van één probleem. 

Daarnaast zouden er alleen echt gemotiveerde studenten mee mogen doen en wilde de organisatie 

de koppeling creëren tussen studenten en professionals. Het moest buiten de gangbare 

benaderingen om gaan.  

 

“De gangbare benaderingen zijn voornamelijk monodisciplinair en instrumentalistisch: hoe werk het en wat 

levert het op? Bij een meer interdisciplinaire benadering kunnen complexere vraagstukken inzake sport 

aandacht krijgen.” 
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Waar er bij de vorige reeks werd gekozen voor wekelijkse bijeenkomsten werd dat nu maandelijks, 

zodat er meer mensen getrokken zouden worden. Naast de bijeenkomst waar zowel studenten als 

professionele toehoorders aanwezig zijn worden er voor de studenten masterclasses georganiseerd. 

Dit haalt de studenten uit hun passieve rol van alleen maar luisteren en zet aan tot actie. Het 

Instituut voor Interdisciplinaire Studies heeft via experimenten veel ervaring opgedaan met 

activerend onderwijs, waarin studenten en docenten nauw samenwerken. 

 

“We wilden de studenten uit hun consumentenrol halen: actief mee laten denken, de verschillende disciplinaire 

achtergronden van studenten benutten in het leerproces, studenten uitdagen om oplossingen te bedenken en 

direct in contact te brengen met sleutelfiguren uit de sportwereld.” 

 

De doelgroep waar de organisatie zich op richt zijn zowel hbo- als wo-studenten met een 

bovengemiddeld hoge motivatie en een aanwijsbare bijzondere interesse voor sport. Omdat het een 

interdisciplinair programma is, was men op zoek naar studenten van verschillende opleidingen. De 

organisatie heeft de doelgroep voornamelijk weten te bereiken via Twitter en door het aanschrijven 

van contactpersonen van een aantal hogescholen en universiteiten.  

 

De reeks over de ‘Kracht van Sport’ valt onder de noemer van excellentieonderwijs. Om uitval te 

voorkomen en om de meest geschikte en gemotiveerde studenten uit de aanmeldingen te kunnen 

halen was er van tevoren besloten om te gaan werken met een selectieprocedure. De 

selectieprocedure zorgde ervoor dat de inschrijving niet vrijblijvend was en dat studenten en 

docenten een eerste indruk van elkaar hadden. Toch heeft de procedure niet helemaal het beoogde 

effect gehad. Om de module positief financieel af te sluiten was er een vast aantal studenten nodig 

voor de bekostiging van de studiepunten. Het is niet zo dat de organisatie mensen heeft toegelaten 

die volgens hen niet genoeg motivatie hadden of niet breed genoeg onderlegd waren, maar in de 

ideale situatie hadden ze wellicht scherper willen selecteren. 

 

“Het aantal aanmeldingen was minder dan verwacht. Ondanks de selectie zijn er toch nog uitvallers.” 

 

De interdisciplinariteit, het mengen van verschillende opleidingen, biedt kansen. Doordat studenten 

uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden met elkaar samenwerken wordt er 

vanuit verschillende perspectieven naar het probleem gekeken.  

 

“De complexe vragen kun je alleen oplossen vanuit meerdere disciplines, doorbraken van kennis zijn vaak te 

vinden op het grensvlak van disciplines.” 
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5.4.2 Seminars 

De organisatie geeft aan dat het niveau en de inhoud van het eerste seminar ondermaats en 

teleurstellend was. De inhoud was te veel gericht op gedateerde cijfers en had weinig betrekking op 

het onderwerp van het seminar, de studenten hadden hierdoor weinig houvast. Daarom heeft de 

organisatie besloten om een extra college in te lassen over de economische kracht van sport, waarbij 

een andere spreker een inhoudelijk op het onderwerp afgestemd verhaal hield. Over het niveau van 

het tweede er derde seminar is de organisatie wel tevreden. Ook zijn ze te spreken over de goede 

atmosfeer, de positieve reacties en de hoge opkomst.  

 

Gedurende de reeks heeft de organisatie haar verwachtingen bijgesteld en enkele aanpassingen 

gedaan. De verwachtingen met betrekking tot de mogelijkheden van interdisciplinariteit zijn 

bijgesteld, de mogelijkheden zijn er wel maar ze zijn minder groot dan verwacht. Daarnaast is de rol 

van de studenten tijdens de seminar na de eerste seminar direct aangepast.  

 

“Na de eerste seminar hebben we besloten dat de studenten prominenter naar voren zouden moeten komen. 

We hebben ze een duidelijke rol gegeven in het stellen van vragen aan de spreker tijdens de seminars, hierdoor 

is de betrokkenheid van de studenten tijdens deze bijeenkomsten groter.” 

 

5.4.3 Masterclasses 

De organisatie is tevreden over de inzet en de opkomst van de studenten tijdens de masterclasses. 

Het werk van de studenten is wisselend, sommige groepen voeren de opdrachten origineel en 

creatief uit, maar niet elke groep boekt goed resultaat. Het wordt daarom spannend gevonden hoe 

er gekomen gaat worden tot een gezamenlijk eindproduct. De opzet met opdrachten is in principe 

goed, maar sommige opdrachten zouden uitdagender moeten. De organisatie geeft aan dat het 

jammer is dat zij als docenten al hun voorbereidingstijd kwijt zijn aan het hoe, omdat meer nadenken 

over het wat en waarom op zijn plaats zou zijn. 

 

De volgende keer zouden de docenten iets meer structuur willen bieden. De ervaring leert nu dat 

samenwerking op afstand, zoals in deze module, lastig blijkt te zijn. Daarom moet men meer bedacht 

zijn op de samenwerking ter plekke. Samenwerking in groepjes bleef nu vaak hangen in praten over 

eenzelfde onderwerp, dat is wat anders dan samen iets maken. Er zou meer inhoud in de 

masterclasses moeten komen. Hier wordt tijdens de masterclasses mee geëxperimenteerd door het 

aanpassen van de werkvormen. De volgende keer zouden de docenten van tevoren al meer 

nadenken over interessante en effectieve afwisselende werkvormen. 
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“De ervaring na drie masterclasses was dat er, naast het per groep presenteren van de conclusies die uit de 

opdrachten naar voren kwamen, weinig ruimte was voor discussie. Dit heeft ons doen besluiten om de opzet 

van de vierde masterclass aan te passen en te gaan werken met gemengde discussiegroepen waarin iedereen 

een pitch voorbereidt met de resultaten uit een opdracht, daar wordt dan in de groep over gesproken en er 

worden vragen gesteld.” 

 

De organiserende partijen willen proberen om volgend jaar weer een reeks te organiseren. Over het 

onderwerp hiervoor is nog niet echt nagedacht. Of een volgende reeks te realiseren is hangt ook af 

van het geld.  

 

“Ik wil wel proberen om elk voorjaar een lezingenreeks te organiseren. Misschien internationaal, een reeks over 

sport met alleen maar internationale sprekers maar dit moet nog verder worden uitgewerkt.” 

 

5.5 Resultaten groepsgesprekken 

Om inzicht te krijgen op de mening van zowel de partners als de deelnemende studenten zijn er 

groepsgesprekken gevoerd met afgevaardigden van deze groepen. Er zijn twee gesprekken gevoerd 

met de afgevaardigden van de partners in de vorm van de klankbordgroep. Namens de studenten 

heeft er een groepsgesprek plaats gevonden met de coördinatoren van de themagroepen. In deze 

paragraaf zijn de belangrijkste resultaten uit deze gesprekken weergegeven. 

 

5.5.1 Klankbordgroep 

Om inzicht te krijgen in de wensen en de mogelijke rol van de (financiële) partners is er een 

klankbordgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de partners en 

van andere experts, de leden van de klankbordgroep zijn terug te vinden in bijlage 9. Uit twee 

groepsgesprekken met de klankbordgroep, voor aanvang van de reeks en tijdens de reeks, zijn de 

verwachtingen en bevindingen van deze groep inzichtelijk gemaakt.  

 

Uit het eerste gesprek komt de doelstelling van de reeks naar voren. In de ogen van de partners is de 

doelstelling van de reeks het belang van sport (en de kracht daarvan) meer op de kaart zetten. Het is 

een goede zaak dat er daarbij bewuste keuzes zijn gemaakt wat betreft locatie en presentatie 

waardoor de huidige reeks wat exclusiever is dan de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: 

droom of nachtmerrie?’ Het lijkt de klankbordgroep goed om het maatschappelijke belang van de 

sport te benadrukken door de politiek te betrekken bij de seminars en het resultaat daarvan. 
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Het wordt erg belangrijk gevonden dat er tijdens de seminar goede en relevante vragen worden 

gesteld. De groep deelnemende studenten bereiden voor de seminars vragen voor, maar de 

klankbordgroep wil zelf kritische en scherpe vragen bedenken om een waardevolle discussie op gang 

te brengen. In de praktijk is dit niet gebeurd, maar bleek dit ook niet noodzakelijk te zijn. 

 

De klankbordgroep ziet een gevaar in een eenzijdige benadering van de kracht van sport tijdens de 

seminars. De affiniteit met het thema sport zou een gevaar kunnen zijn. De zaal zit vol met 

‘believers’, mensen die geloven in de kracht van sport. Daarom lijkt het sommige leden van de 

klankbordgroep beter als iemand die totaal niet ‘sportminded’ is de leider van het gesprek is. De 

andere leden van de klankbordgroep weten hen uiteindelijk te overtuigen dat het beter zou zijn om 

de discussie de diepte in te laten gaan dan om steeds in de verdediging te moeten schieten.  

 

De partners willen toegankelijk zijn voor de studenten, hun naam moet bekend zijn en de studenten 

moeten vragen kunnen stellen en gebruik kunnen maken van de expertise van de partners. 

Verschillende leden van de klankbordgroep geven aan dat ze als partner een aanvullende rol zouden 

kunnen spelen door een presentatie of verhaal te houden voor de studenten. In de praktijk is er 

weinig terug te zien van een ‘relatie’ tussen de partners en de deelnemende studenten. 

 

Uit het tweede gesprek komen de ideeën en bevindingen van de klankbordgroep over de eerste twee 

seminars naar voren. Het eerste seminar werd van een te laag niveau gevonden, de spreker had niet 

genoeg affiniteit met het onderwerp en dat was duidelijk te merken aan de presentatie. Dit leidde 

niet tot een levendige en eenduidige discussie en dat was jammer. Wel konden de partners zien dat 

het concept en de locatie van de seminars in orde zijn.  

 

Het tweede seminar kwam volgens de leden van de klankbordgroep veel beter uit de verf, de spreker 

was beter en de presentatie was daardoor levendiger. De interactie met de studenten werd 

daarnaast als positief ervaren, alleen de rol van discussieleider Humberto Tan was volgens de 

partners te dominant. De discussieleider gaf veel tegengas als ‘non-believer’ terwijl de partners 

aangeven er meer waarde aan te hechten om de brug naar politiek draagvlak te slaan. 

 

Daarnaast geven de leden van de klankbordgroep aan het belangrijk te vinden dat er iets overblijft 

van deze seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’, iets dat zij kunnen verspreiden om 

anderen te informeren en te enthousiasmeren. Er moet een eenduidige boodschap geformuleerd 

worden die uitdraagt wat we willen zeggen. In de praktijk wordt dit vormgegeven in het filmpje dat 

de studenten maken als onderdeel van het eindproduct.  
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De klankbordgroep heeft veel ideeën over het slotsymposium. Uiteindelijk is één van de leden van de 

klankbordgroep de grondlegger van het idee dat uiteindelijk gerealiseerd wordt, het aantrekken van 

gastspreker Chris Grant voor een presentatie en discussie tijdens het symposium. De klankbordgroep 

geeft daarnaast aan dat zij graag zien dat er een vervolg komt op deze reeks seminars en 

masterclasses, over het onderwerp van een volgende reeks bestaat nog onduidelijkheid.  

 

5.5.2 Coördinatoren 

In totaal zijn er 27 studenten gestart met de seminarreeks en masterclasses, daarvan zijn er 23 

overgebleven. De studenten zijn opgedeeld in vijf themagroepen; economische kracht van sport, 

gezonde kracht van sport, kracht van topsport, maatschappelijke kracht van sport en vernieuwende 

kracht van sport. Uit het gezamenlijke overleg in de masterclasses zijn de eerste drie seminars 

geëvalueerd, uit een groepsgesprek met de coördinatoren van de groepen is de heersende mening 

van de studenten naar voren gekomen. De deelnemende studenten, de groepsindeling en de 

coördinatoren zijn te vinden in bijlage 10.  

 

De studenten hadden van tevoren verwacht dat de reeks een verdiepend vak in een zeer vrije vorm 

zou zijn, waar alleen bijzonder gemotiveerde studenten aan mee zouden doen. De studenten geven 

aan het gevoel te hebben dat de selectiecriteria tijdens de selectieprocedure in verband met (te) 

weinig aanmeldingen naar beneden zijn bijgesteld, waardoor er ook minder gemotiveerde studenten 

zijn aangenomen. Dit is jammer want het haalt de motivatie van de zeer gemotiveerde studenten 

omlaag. Daarnaast zou het goed zijn als er een groepsgevoel zou zijn binnen de groep studenten, dit 

is binnen (een aantal) themagroepen wel het geval maar ontbreekt binnen de totale groep. Doordat 

studenten elkaar niet goed kennen vinden ze het lastig om anderen op hun gedrag aan te spreken.  

 

De seminars worden door de studenten over het algemeen positief gewaardeerd, maar ze geven aan 

het jammer te vinden dat de bruikbaarheid van de seminars voor het eindproduct tegenvalt. 

Daarnaast was het volgens de studenten beter geweest als de verdeling van de seminars over de 

looptijd van het project beter was aangepast op het eindproduct. Nu is het eindproduct al 

geschreven op het moment dat het laatste seminar plaatsvindt. Een mogelijkheid om dit een 

volgende keer te voorkomen is volgens de studenten om de looptijd van het gehele project te 

verlengen. De studenten zouden dan in een vrije werkvorm kunnen beginnen met brainstormen over 

de manier van het beantwoorden van de hoofdvraag, dan volgen de seminars en vervolgens gaan de 

studenten met de ingewonnen informatie aan de slag om door middel van (zelf ingerichte) 

opdrachten antwoord te geven op de hoofdvraag.  
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De studenten geven aan dat ze het idee hebben dat de professionele toehoorders die tijdens de 

seminars aanwezig zijn geen duidelijk beeld hebben van het gehele project, van de rol van de 

studenten en van wat voor eindproducten en uit de reeks voortkomen. Dit zou een volgende keer 

beter gecommuniceerd kunnen worden. De locatie van de seminars is centraal gelegen en wordt 

door de studenten zeer positief gewaardeerd.  

 

De masterclasses worden in de oorspronkelijke werkvorm met presentaties door de studenten niet 

als erg waardevol gezien. De aangepaste werkvorm waarbij studenten in multidisciplinaire groepen 

spreken over hun bevindingen wordt een verbetering genoemd. Het is daarbij nog steeds jammer dat 

de tijdsduur van de masterclass te kort is om echt ergens toe te komen, de masterclasses zouden wat 

de studenten betreft een uur langer mogen duren. Daarnaast had de organisatie een extra moment 

in kunnen plannen waarop de themagroepen op vrijblijvende basis bij elkaar zouden kunnen komen, 

dit zou volgens de studenten een mogelijke oplossing zijn voor het probleem van wisselende 

agenda’s. Tot slot geven de studenten aan dat ze door de continue aanpassing van de masterclasses 

de draad af en toe een beetje kwijt raken. Zij zouden graag een duidelijk overzicht hebben van alle 

deadlines en doorgevoerde aanpassingen.  

 

Wat betreft de opdrachten merken de studenten een duidelijk verschil tussen de aanpak van hbo- en 

wo-studenten, dit leidt tot verschillende verwachtingen. Daarnaast geven ze aan dat het uiteindelijke 

doel van de reeks, om de politiek te overtuigen van de kracht van sport, eerder gecommuniceerd had 

kunnen worden. De studenten hadden dan de invulling van de opdrachten aan kunnen passen aan 

het doel en eventueel andere mensen kunnen benaderen voor de interviews. Wat betreft het 

interviewen, waarbij de opdracht was om alle interviews te filmen zodat op het interviewen 

gereflecteerd kon worden, liepen de studenten tegen het probleem aan dat veel geïnterviewden niet 

gefilmd wilden worden. 

 

De indeling naar thema’s (economisch, gezond, maatschappelijk, topsport en vernieuwend) wordt 

niet door alle studenten even positief gezien. De coördinatoren zijn het er over eens dat de thema’s 

de lading van de kracht van sport dekken. De studenten geven aan dat het werken in groepen, door 

een verschil in instelling en motivatie, lastige situaties op kan leveren. Het wordt daarbij als erg 

waardevol gezien om met de themagroep bij elkaar te komen en te spreken over het deelonderwerp 

en over de kracht van sport. Het is jammer dat het aantal groepsbijeenkomsten waarin dit gebeurt 

per groep sterk verschilt.  
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Het wordt door de studenten gewaardeerd dat er één kerndocent is, Marije Baart de la Faille, die het 

centrale aanspreekpunt voor studenten vormt. De studenten merken dat zij open staat voor 

verbetering en echt haar best doet om deze reeks helemaal op de rit te krijgen. Daarnaast zijn Bert 

de Reuver en Marije Baart de la Faille beiden begeleiders van een aantal themagroepen. De 

begeleiding van de groepen is erg vrijblijvend maar dit wordt door de studenten niet als bezwaarlijk 

gezien. Een aantal studenten vraagt zich af wat de exacte rol van Cees tijdens deze reeks is, hier 

bestaat enige onduidelijkheid over.  

 

In de oproep tot inschrijving wordt geïnsinueerd dat de studenten samen met de professionals het 

probleem oplossen. Dat is in de praktijk niet het geval, maar de studenten geven wel aan dat ze de 

betrokkenheid van het werkveld tijdens de seminars een waardevolle toevoeging vinden en dat ze 

het fijn vinden dat er een laagdrempelige mogelijkheid is om met deze mensen in contact te komen.  

 

Overige op- en aanmerkingen van de studenten waren: 

- De studiebelasting van de reeks werd door veel studenten onderschat, ook was van tevoren 

niet duidelijk dat de studenten naast het werken in themagroepen nog zoveel tijd kwijt 

zouden zijn aan werkgroepen voor het symposium. De reeks staat voor zes studiepunten, 

maar de coördinatoren geven aan dat ze de reeks eerder een waarde van twaalf 

studiepunten zouden toekennen. De reeks zou dus meer studiepunten kunnen 

vertegenwoordigen of de belasting van de reeks zou verlaagd kunnen worden; 

- Het strak houden van deadlines wordt door de organisatie niet nageleefd. Dit wordt 

verspreid over andere groepen, wat de motivatie omlaag haalt. Daarnaast is er te veel 

ongelijkheid binnen de groep, studenten hebben niet hetzelfde doel en motivatie wat betreft 

naleven van afspraken en waarborgen van kwaliteit; 

- Het wordt door sommige studenten jammer gevonden dat de er bij de selectieprocedure een 

voorkeur mocht worden aangegeven wat betreft thema, maar dat er vervolgens bij de 

indeling van de themagroepen niet naar is gekeken.  

 

 

5.6 Vergelijking theoretisch kader 

In deze paragraaf wordt de vergelijking getrokken met de bevindingen uit de literatuurstudie. Dit 

wordt gedaan naar aanleiding van de vier pijlers; studenten, docenten, communityvorming en de 

connectie met de beroepspraktijk. Per pijler wordt besproken hoe de seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’ zijn ingericht in vergelijking tot de richtlijnen die uit de literatuurstudie 

naar voren komen.  
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5.6.1 Studenten 

De studenten die deelnemen aan de seminarreeks en de masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

zouden excellente studenten genoemd kunnen worden omdat het studenten zijn die door het 

aanmelden voor deze reeks aangeven dat ze meer willen of kunnen dan het reguliere 

onderwijsprogramma hen biedt. De selectieprocedure, bestaande uit een korte motivatie en cv, een 

aanbevelingsbrief van een docent en een groepsgesprek ter kennismaking, verhoogde de drempel 

voor inschrijving en filterde de minder gemotiveerde studenten eruit. Daardoor zou er een groep 

kritische en breed onderlegde studenten over zijn gebleven die vanuit een intrinsieke motivatie 

deelnemen aan de reeks. Ondanks de selectieprocedure zijn er toch een aantal studenten gestopt, de 

redenen hiervoor waren persoonlijke omstandigheden of verwachtingen die niet overeen kwamen 

met de praktijk. 

 

Tijdens de reeks bleek dat het lastig is om een balans te vinden tussen vrijheid en sturing, in het 

begin zijn er groepen studenten geweest die te weinig sturing hebben gekregen waardoor ze te veel 

aan het dwalen zijn geweest. Het is positief dat de studenten (en docenten) uit hun comfortzone zijn 

gehaald en over grenzen heen zijn gegaan. ‘Gezonde frustratie’ zou daarbij goed zijn, maar bij een 

aantal studenten werd bijna de grens bereikt dat de frustraties te hoog opliepen. Dit is een wankel 

evenwicht en door de organisatie moet goed in de gaten worden gehouden of dit goed blijft gaan. 

 

 

5.6.2 Docenten 

De docenten, Marije Baart de la Faille en Bert de Reuver, zijn tijdens deze reeks met veel 

enthousiasme te werk gegaan. Ze lieten zien dat ze meedachten met de studenten, een stap extra 

voor hen wilden zitten en een gelijkwaardige discussie aan durfden te gaan. Het is positief dat ze 

daarbij duidelijk lieten merken dat zij als docenten ook het antwoord op de vraag of de oplossing 

voor het probleem niet weten, dat zij ook aan het leren zijn. Daar staat tegenover dat het erg zoeken 

is wat betreft de inrichting van het (coachend) onderwijs en dat er een aantal zaken (opdrachten, 

toetsing, etc.) zijn waar de docenten vooraf beter over na hadden kunnen denken.  De interactie 

tussen docenten en studenten is redelijk verlopen, maar een aantal groepen studenten had in het 

begin van de reeks wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. 

 

5.6.3 Communityvorming  

Omdat de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ vallen onder het eerder 

besproken concept van ‘community of learners’ is er duidelijk sprake van communityvorming. In deze 

community participeren studenten van verschillende disciplines en docenten. Het werkveld is door 
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middel van aanwezigheid bij de seminars wel betrokken, maar maakt niet daadwerkelijk deel uit van 

de community die samen werkt aan het oplossen van een vraagstuk. Het is voor de studenten tijdens 

de seminars wel mogelijk om mensen uit het werkveld aan te spreken of conclusies te trekken uit de 

discussie die tijdens het seminar wordt gevoerd. Het centrale probleem blijft opgelost worden door 

de studenten uit de community en niet door de studenten in samenwerking met het werkveld.  

 

 

5.6.4 Connectie beroepspraktijk 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat meer aansluiting op samenwerking met het bedrijfsleven 

wenselijk zou zijn. De seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ betrekt het werkveld 

bij de reeks, maar een directe samenwerking met de studenten blijft tot nu toe achterwege. De 

aanwezigheid van professionals bij de seminars biedt studenten wel de mogelijkheid om in contact te 

komen met mensen uit het werkveld.  

 

Uit de literatuurstudie komt ook naar voren dat het zaak is om excellentiebeleid nadrukkelijk onder 

de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. In het geval van de seminars en masterclasses over de 

‘Kracht van Sport’ wordt het project niet als ‘excellentieonderwijs’ naar voren gebracht. Het project 

wordt wel duidelijk onder de aandacht van de beroepspraktijk gebracht, maar de rol van de 

studenten en de producten die zij op gaan leveren zou een volgende keer duidelijker 

gecommuniceerd kunnen worden.  

 

 

5.7 Conclusies 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? Door middel van het 

analyseren van de resultaten die naar voren kwamen uit de enquête afgenomen onder professionele 

toehoorders en studenten, interviews en groepsgesprekken met betrokken (groepen) personen en 

een vergelijking met de literatuurstudie is gekomen tot een aantal succes- en faalfactoren. De succes- 

en faalfactoren zijn in tabellen op schematische wijze weergegeven. De factoren zijn opgesplitst in 

factoren die betrekking hebben op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ in 

het algemeen, factoren die betrekking hebben op de seminars en factoren die betrekking hebben op 

de masterclasses. De succes- en faalfactoren worden toegelicht.  
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Tabel 5.1 – Succes- en faalfactoren seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ algemeen 

Succesfactoren Faalfactoren 

Organisatie Communicatie 

Duidelijke doelstelling Vaste vorm 

Nalatenschap Looptijd/tijdspad 

 

5.7.1 Succesfactoren algemeen  

De organisatie van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ wordt over het 

algemeen zeer positief beoordeeld en is succesvol te noemen, de toegevoegde waarde van 

ondersteuning in de vorm van een stagiaire is groot. Het is positief dat er sprake is van een duidelijke 

doelstelling, wat men wil bereiken tijdens de reeks is het belang van sport (en de kracht daarvan) 

meer op de kaart zetten. Het is daarbij belangrijk om te zorgen dat er wat achterblijft, de 

nalatenschap van de reeks. Aan het eind van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van 

Sport’ vindt er een slotsymposium plaats, daar wordt een vlot en aansprekend filmpje getoond over 

de kracht van sport. Dit is een tastbare vorm van nalatenschap die verder verspreid kan worden. 

 

5.7.2 Faalfactoren algemeen  

Wat betreft de communicatie valt er op een aantal vlakken nog een en ander te verbeteren. Ten 

eerste was het de studenten voor aanvang van de seminars en masterclasses niet duidelijk wat er 

van hen werd verwacht en wat voor opdrachten zij zouden gaan maken, de studiehandleiding werd 

pas tijdens de eerste masterclass gepresenteerd. Daarnaast is de duidelijke doelstelling (zie 

succesfactor) niet direct met de studenten gecommuniceerd, wanneer dit wel zo was geweest 

hadden zij mogelijkerwijs voor een andere aanpak van opdrachten gekozen. Tot slot is er niet 

duidelijk naar de professionele toehoorders gecommuniceerd wat de rol van de studenten tijdens 

deze reeks is.  

 

Wat betreft de vorm van de reeks is er een volgende keer ruimte voor verbetering. De vorm was voor 

deze seminarreeks en masterclasses al volledig bepaald, de seminars, de masterclasses en de 

opdrachten. De organisatie had al ingevuld hoe de studenten, opgedeeld in themagroepen, de 

hoofdvraag zouden gaan beantwoorden. De studenten zouden er meer voldoening uit halen als zij 

vrijer werden gelaten in de vorm en opzet van het onderzoek. Daarnaast was de looptijd van het 

project vrij kort in vergelijking tot wat er allemaal gedaan moest worden. Het tijdspad van de 

seminars strookte niet volledig met het tijdspad van de masterclasses en opdrachten.  
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Tabel 5.2 – Succes- en faalfactoren seminars Kracht van Sport 

Succesfactoren Faalfactoren 

Opzet Netwerken 

Locatie Tegenvallende gastspreker 

Aanwezigheid  

 

5.7.3 Succesfactoren seminars 

De reacties op de seminars zijn zeer positief. De opzet van de seminars, een gastspreker die betoogt 

over een van de deelthema’s, gevolgd door een discussie onder leiding van Humberto Tan, is een 

succes. Ook de locatie van de seminars, de Raadzaal en de Boekmanzaal in De Stopera in Amsterdam, 

worden hoog gewaardeerd. Daarnaast zijn er tijdens de seminars naast de studenten meer dan 130 

professionals aanwezig. Het aantal professionele toehoorders was lager begroot, en er komen elke 

maand nieuwe mensen bij. De aanwezigheid is dus een succesfactor.  

 

5.7.4 Faalfactoren seminars 

Na de seminars is er tijdens de borrel gelegenheid om te netwerken. Dit is niet naar tevredenheid, de 

situatie is niet geschikt om te netwerken en het tijdsbestek is erg kort. Daarnaast is het eerste 

seminar, waar over de economische kracht van sport werd gesproken, een faalfactor. De spreker had 

niet genoeg affiniteit met het onderwerp, waardoor het verhaal niet interessant genoeg was. 

 

Tabel 5.3 – Succes- en faalfactoren masterclasses ‘Kracht van Sport’  

Succesfactoren Faalfactoren 

(Kern)docent Weinig aanmeldingen 

Extra (economische) masterclass Minder strenge selectie 

Coachend onderwijs Werkvorm 

‘Community of learners’ Tijdsduur 

Interdisciplinaire groep Groepsgevoel 

Aanpassen werkvorm Studiebelasting hoog 

Betrokkenheid werkveld  
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5.7.5 Succesfactoren masterclasses 

De (kern)docente wordt tijdens de seminarreeks en masterclasses gezien als een succesfactor. De 

docent vormt een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor de studenten. De docent toont dat zij 

probeert de zaken op de rit te krijgen en alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Het was succesvol 

om na het teleurstellende eerste seminar een extra masterclass in te lassen over de economische 

kracht van sport. Daarnaast laat de (kern)docente zien dat ze niet een docent is die boven de 

studenten staat, maar dat ze de studenten door middel van coachend onderwijs wil ondersteunen in 

hun onderzoek.  

 

De seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ blijken overeen te komen met het concept 

van ‘community of learners’. Zonder dat de organisatie dat wist heeft men gekozen voor een op 

onderzoek gestoelde onderwijsvorm. Daarnaast is er sprake van een interdisciplinaire reeks. De 

organisatie is er goed in geslaagd om een groep samen te stellen van studenten met verschillende 

opleidingen en achtergronden, dit komt ten goede aan het onderzoek.  

 

De organisatie toont haar aanpassende vermogen door de seminars en masterclasses constant te 

evalueren. Het aanpassen van de werkvorm tijdens de masterclass (zie faalfactoren) werd als 

succesvol gezien. Daarnaast is de betrokkenheid van het werkveld tijdens de seminars een 

waardevolle toevoeging.  

 

 

5.7.6 Faalfactoren masterclasses 

Er waren minder aanmeldingen voor de seminarreeks en masterclasses dan de organisatie verwacht 

had, dit had gevolgen voor de selectieprocedure. Op zichzelf werd het als positief ervaren dat er 

sprake was van selectie aan de poort, maar als er meer aanmeldingen waren geweest dan had de 

organisatie wellicht scherper willen en kunnen selecteren.  

 

Een andere faalfactor is de werkvorm tijdens de masterclasses. De werkvorm in de vorm van 

presentaties van de opdrachten was niet effectief en werd niet gewaardeerd. De aanpassing van de 

werkvorm vanaf de vierde masterclass werd wel als positief gezien (zie succesfactoren). Daarnaast 

werd de tijdsduur van de masterclasses als te kort ervaren, waardoor er niet genoeg besproken kon 

worden.  

 

Om gezamenlijk onderzoek te kunnen doen is het nodig om de studenten uit de onderzoeksgroep te 

kennen. Uit de huidige reeks komt naar voren dat studenten binnen de themagroepen elkaar in de 
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loop van de cursus leren kennen, maar dat de studenten mensen uit andere groepen niet kennen. Er 

is te weinig samenhang in de groep om het groepsgevoel te creëren dat nodig is om gezamenlijk tot 

een eenduidig antwoord op de hoofdvraag te komen. 

 

Tot slot blijkt dat de studiebelasting van de reeks hoger is dan de zes studiepunten die de studenten 

ervoor krijgen. Er gaat, naast de aanwezigheid bij de seminars en masterclasses en het maken van de 

opdrachten, veel tijd zitten in de werkgroepen die zijn samengesteld om het slotdocument te 

schrijven en het slotsymposium te organiseren.  
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6. Conclusie en discussie 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies weergegeven die antwoord geven op de hoofdvraag Wat zijn 

de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: 

droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’? De 

conclusie wordt gevolgd door een discussie. 

 

6.1 Conclusie 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag:  

Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’?  

 

Dit wordt gedaan door middel van het beantwoorden van de deelvragen:  

- Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen 

in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

- Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’. Na de conclusie volgt de discussie.  

 

In het adviesrapport dat voorkomt uit dit onderzoek wordt door middel van aanbevelingen antwoord 

gegeven op de vraag Hoe kan de vorm en inhoud van het extracurriculair onderwijs (van het IIS)(met 

als thema sport) geoptimaliseerd worden op basis van behoeften uit de praktijk? De aanbevelingen 

zijn te vinden in hoofdstuk zeven. 

 

Op de volgende pagina zijn in figuur 6.1 de succes- en faalfactoren van zowel de collegereeks 

‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ als de seminarreeks en masterclasses over 

de ‘Kracht van Sport’ weergegeven. De succes- en faalfactoren die betrekking hebben op ‘Kracht van 

Sport’ zijn daarbij opgesplitst in factoren die betrekking hebben op de seminarreeks en masterclasses 

over de ‘Kracht van Sport’ in het algemeen, factoren die betrekking hebben op de seminars en 

factoren die betrekking hebben op de masterclasses. Deze factoren worden toegelicht. 

 

 

 

Tabel 6.1 - Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’?  
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Succesfactoren Faalfactoren 

Collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

(Academisch) onderwijs mogelijk Te vrijblijvend 

Promotie Hoorcolleges 

Gastsprekers Toetsing  

Discussie en interactie Studiebelasting laag 

 Niet van genoeg wetenschappelijk niveau 

Seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport 

Algemeen 

Organisatie Communicatie 

Duidelijke doelstelling Vaste vorm 

Nalatenschap Looptijd/tijdspad 

Seminars 

Opzet Netwerken 

Locatie Tegenvallende gastspreker 

Aanwezigheid  

Masterclasses 

(Kern)docent Weinig aanmeldingen 

Extra (economische) masterclass Minder strenge selectie 

Coachend onderwijs Werkvorm 

Community of learners Tijdsduur 

Interdisciplinaire groep Groepsgevoel 

Aanpassen werkvorm Studiebelasting hoog 

Betrokkenheid werkveld  
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Succesfactoren collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

De grootste succesfactor volgens de organisatie is dat deze collegereeks heeft uitgewezen dat er 

(academisch) onderwijs mogelijk is over een dergelijk onderwerp. Een reeks als deze, met sport als 

onderwerp van interdisciplinair onderwijs, had niet eerder plaatsgevonden. De promotie van de 

collegereeks wordt als succesvol ervaren omdat er tijdens een eerste collegereeks door de promotie 

uiteindelijk meer dan honderd studenten en meer dan veertig professionele toehoorders tot 

inschrijving zijn overgegaan. Ook tijdens de reeks zijn er positieve geluiden over de cursus verspreid. 

 

Het werken met gastsprekers is zowel de organisatie als de deelnemers erg goed bevallen. Door het 

uitnodigen van deskundige mensen die dicht bij het onderwerp staan werd er elke keer een 

enthousiast en levendig verhaal neergezet. De interactie met de gastsprekers en de discussie 

achteraf wordt daarnaast als zeer waardevol beschouwd.  

 

 

Faalfactoren collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

Wat betreft de vrijheid van de studenten is er in een volgende reeks ruimte voor verbetering. Tijdens 

deze collegereeks werden de studenten erg vrij gelaten, aanwezigheid was niet verplicht en werd 

niet bijgehouden. Dit is mogelijk de oorzaak van de leegloop van studenten die gedurende de reeks 

plaatsvond. Daarnaast is de vorm van tien hoorcolleges niet de meest geschikte onderwijsvorm 

gebleken. De colleges bestonden vooral uit luisteren en waren daardoor erg passief. Er was weinig 

samenhang tussen de colleges waardoor de reeks geen geheel vormde. De werkvorm zou een 

volgende keer aangepast moeten worden.  

 

Tijdens de reeks werd er getoetst door middel van een meerkeuze tentamen en een eindessay. Het 

meerkeuze tentamen toetste alleen de parate kennis en bleek dus niet geschikt voor het toetsen van 

het inzicht van de studenten. Het essay was bedoeld om de mate van overzicht van de studenten te 

toetsen, maar gaf ook niet het gewenste resultaat. 

 

De studiebelasting van de reeks werd door zowel de organisatie als door de studenten als laag 

ervaren. Deelname aan de collegereeks kostte de studenten bij lange na geen 168 uur, wat het aantal 

van zes studiepunten vertegenwoordigt. De reeks was daarnaast niet van genoeg wetenschappelijk 

niveau. 
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Succesfactoren ‘Kracht van Sport’ algemeen  

De organisatie van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ wordt over het 

algemeen zeer positief beoordeeld en is succesvol te noemen, de toegevoegde waarde van 

ondersteuning in de vorm van een stagiaire is groot. Het is positief dat er sprake is van een duidelijke 

doelstelling, wat men wil bereiken tijdens de reeks is het belang van sport (en de kracht daarvan) 

meer op de kaart zetten. Het is daarbij belangrijk om te zorgen dat er wat achterblijft, de 

nalatenschap van de reeks. Aan het eind van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van 

Sport’ vindt er een slotsymposium plaats, daar wordt een vlot en aansprekend filmpje getoond over 

de kracht van sport. Dit is een tastbare vorm van nalatenschap die verder verspreid kan worden. 

 

Faalfactoren ‘Kracht van Sport’ algemeen  

Wat betreft de communicatie valt er op een aantal vlakken nog een en ander te verbeteren. Ten 

eerste was het de studenten voor aanvang van de seminars en masterclasses niet duidelijk wat er 

van hen werd verwacht en wat voor opdrachten zij zouden gaan maken, de studiehandleiding werd 

pas tijdens de reeks gepresenteerd. Daarnaast is de duidelijke doelstelling (zie succesfactor) niet 

direct met de studenten gecommuniceerd, wanneer dit wel zo was geweest hadden zij 

mogelijkerwijs voor een andere aanpak van opdrachten gekozen. Tot slot is er niet duidelijk naar de 

professionele toehoorders gecommuniceerd wat de rol van de studenten tijdens deze reeks is.  

 

Wat betreft de vorm van de reeks is er een volgende keer ruimte voor verbetering. De vorm was voor 

deze seminarreeks en masterclasses al volledig bepaald, de seminars, de masterclasses en de 

opdrachten. De organisatie had al ingevuld hoe de studenten, opgedeeld in themagroepen, de 

hoofdvraag zouden gaan beantwoorden. De studenten zouden er meer voldoening uit halen als zij 

vrijer werden gelaten in de vorm en opzet van het onderzoek. Daarnaast was de looptijd van het 

project vrij kort in vergelijking tot wat er allemaal gedaan moest worden. Het tijdspad van de 

seminars strookte niet volledig met het tijdspad van de masterclasses en opdrachten.  

 

 Succesfactoren seminars ‘Kracht van Sport’ 

De reacties op de seminars zijn positief. De opzet van de seminars, een gastspreker die betoogt over 

een van de deelthema’s, gevolgd door een discussie onder leiding van Humberto Tan, is een succes. 

Ook de locatie van de seminars, de Raadzaal en de Boekmanzaal in De Stopera in Amsterdam, 

worden hoog gewaardeerd. Daarnaast zijn er tijdens de seminars naast de studenten meer dan 130 

professionals aanwezig. Het aantal professionele toehoorders was lager begroot, en er komen elke 

maand nieuwe mensen bij. De aanwezigheid is dus een succesfactor.  
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Faalfactoren seminars ‘Kracht van Sport’ 

Na de seminars is er tijdens de borrel gelegenheid om te netwerken. Dit is niet naar tevredenheid, de 

situatie is niet geschikt om te netwerken en het tijdsbestek is erg kort. Daarnaast is het eerste 

seminar, waar over de economische kracht van sport werd gesproken, een faalfactor. De spreker had 

niet genoeg affiniteit met het onderwerp, waardoor het verhaal niet interessant genoeg was.   

 

Succesfactoren masterclasses ‘Kracht van Sport’ 

De (kern)docente wordt tijdens de seminarreeks en masterclasses gezien als een succesfactor. De 

docent vormt een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt voor de studenten. De docent toont dat zij 

probeert de zaken op de rit te krijgen en alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Het was succesvol 

om na het teleurstellende eerste seminar een extra masterclass in te lassen over de economische 

kracht van sport. Daarnaast laat de (kern)docente zien dat ze niet een docent is die boven de 

studenten staat, maar dat ze de studenten door middel van coachend onderwijs wil ondersteunen in 

hun onderzoek.  

 

De seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ blijken overeen te komen met het concept 

van ‘community of learners’, zonder dat de organisatie dat wist heeft men gekozen voor een op 

onderzoek gestoelde onderwijsvorm. Daarnaast is er sprake van een interdisciplinaire reeks. De 

organisatie is er goed in geslaagd om een groep samen te stellen van studenten met verschillende 

opleidingen en achtergronden, dit komt ten goede aan het onderzoek.  

De organisatie toont haar aanpassende vermogen door de seminars en masterclasses constant te 

evalueren. Het aanpassen van de werkvorm tijdens de masterclass (zie faalfactoren) werd als 

succesvol gezien. Daarnaast is de betrokkenheid van het werkveld tijdens de seminars een 

waardevolle toevoeging.  

 

Faalfactoren masterclasses ‘Kracht van Sport’ 

Er waren minder aanmeldingen voor de seminarreeks en masterclasses dan de organisatie verwacht 

had, dit had gevolgen voor de selectieprocedure. Op zichzelf werd het als positief ervaren dat er 

sprake was van selectie aan de poort, maar als er meer aanmeldingen waren geweest dan had de 

organisatie wellicht scherper willen en kunnen selecteren. 

 

Een andere faalfactor is de werkvorm tijdens de masterclasses. De werkvorm in de vorm van 

presentaties van de opdrachten was niet effectief en werd niet gewaardeerd. De aanpassing van de 

werkvorm vanaf de vierde masterclass werd wel als positief gezien (zie succesfactoren). Daarnaast 

werd de tijdsduur van de masterclasses als te kort ervaren. 



82 
 

Om gezamenlijk onderzoek te kunnen doen is het nodig om de studenten uit de onderzoeksgroep te 

kennen. Uit de huidige reeks komt naar voren dat studenten binnen de themagroepen elkaar in de 

loop van de cursus leren kennen, maar dat de studenten mensen uit andere groepen niet kennen. Er 

is te weinig samenhang in de groep om het groepsgevoel te creëren dat nodig is om gezamenlijk tot 

een eenduidig antwoord op de hoofdvraag te komen. 

 

Tot slot blijkt dat de studiebelasting van de reeks hoger is dan de zes studiepunten die de studenten 

ervoor krijgen. Er gaat, naast de aanwezigheid bij de seminars en masterclasses en het maken van de 

opdrachten, veel tijd zitten in de werkgroepen die zijn samengesteld om het slotdocument te 

schrijven en het slotsymposium te organiseren.  

 

6.2 Discussie 

Als de resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de bestudeerde literatuur zijn er bij de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ weinig overeenkomsten waar 

te nemen. Dit valt te verklaren, want de bestudeerde literatuur had betrekking op een vorm van 

interdisciplinair excellentieonderwijs. De collegereeks over de Olympische Spelen was wel 

interdisciplinair, maar viel niet onder de noemer van excellentieonderwijs. De conclusies die 

antwoord geven op de deelvraag Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de uitvoering van de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ zijn vooral bevindingen die de 

organisatie van de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ mee heeft genomen in 

de realisatie van het huidige project over de ‘Kracht van Sport’. 

 

De resultaten met betrekking op de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

vertonen beduidend meer overeenkomsten met de bestudeerde literatuur. De seminars en 

masterclasses vallen onder de noemer van excellentieonderwijs omdat zij excellente studenten aan 

willen spreken en door middel van een selectieprocedure geprobeerd hebben om de meest 

gemotiveerde en breed onderlegde studenten te selecteren. Vooral wat betreft het concept van de 

‘community of learners’ vertonen de onderzoeksresultaten veel overeenkomsten met de literatuur.  

 

Het onderzoeksproces is vrij soepel verlopen. Het maken van de afspraken voor de interviews ging 

vrij gemakkelijk. Het plannen van de groepsgesprekken bleek lastiger te zijn, maar is uiteindelijk ook 

gelukt. Positieve kanttekening is dat tijdens de groepsgesprekken bleek dat de coördinatoren blij 

waren dat ze hun feedback kwijt konden. De respons bij de professionele toehoorders is met 46 uit 

130 ruim 35 procent, bij de studenten heeft zelfs, op twee studenten na, de hele groep studenten de 

enquête ingevuld. De respons is dus naar tevredenheid. 
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De resultaten van het onderzoek zijn bruikbaar doordat er door het combineren van verschillende 

onderzoeksmethoden zo gedegen mogelijk onderzoek is gedaan. Een literatuurstudie is 

gecombineerd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Uit de enquêtes kwam, vooral in 

de op- en aanmerkingen, een kritische houding naar voren. Deze opbouwende kritiek is zeker 

meegenomen in het onderzoek, maar uit de algemene waardering voor beide reeksen bleek de 

onderliggende positieve houding niet vergeten mocht worden. Door een semigestructureerd 

interview aan te bieden is de kans op beïnvloeding van de onderzoeker verkleind.  

 

Het onderzoek is in die zin bruikbaar dat het duidelijk is wat de succes- en faalfactoren bij de 

uitvoering van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ en de 

seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ zijn. Daarnaast volgen uit het 

adviesrapport dat voortkomt uit dit onderzoek aanbevelingen voor het optimaliseren van vorm en 

inhoud van extracurriculair onderwijs op basis van behoeften uit de praktijk.  

 

Kanttekening is dat het onderzoek is uitgevoerd terwijl de reeks over de ‘Kracht van Sport’ nog bezig 

was. Hierdoor is niet de gehele reeks, maar alleen het eerste deel van de reeks geëvalueerd. Het is 

raadzaam om na afloop van de seminarreeks opnieuw een (minder uitgebreide) evaluatie te houden. 

Daarnaast is de mening van de studenten die de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: 

droom of nachtmerrie?’ en de seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ niet hebben 

afgemaakt, niet meegenomen in het onderzoek. In een vergelijkbaar- of vervolgonderzoek zouden 

deze resultaten ook meegenomen kunnen worden. Daarnaast zou er voor een volgend onderzoek 

rekening gehouden kunnen worden met de personele gegevens van de respondenten. Het zou voor 

het onderzoek bijvoorbeeld van belang kunnen zijn wat het geslacht van de studenten is en of hij een 

universitaire of een hbo-opleiding volgt.  

 

Aanbeveling voor een vervolgonderzoek is een onderzoek naar de selectieprocedure en 

selectiecriteria waarin de geselecteerde studenten gevolgd worden en er wordt gereflecteerd op de 

selectie aan de poort.  
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7. Aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk wordt door middel van het doen van aanbevelingen antwoord gegeven op de vraag 

Hoe kan de vorm en inhoud van het extracurriculair onderwijs (van het IIS)(met als thema sport) 

geoptimaliseerd worden op basis van behoeften uit de praktijk? Deze vraag wordt beantwoord in een 

apart document in de vorm van een adviesrapport, maar omdat de aanbevelingen voortkomen uit de 

conclusies van dit onderzoek zijn ze ook in dit document opgenomen. De aanbevelingen zijn 

opgesteld om de kwaliteit van het extracurriculaire (sport)onderwijs in de toekomst een impuls te 

geven. Naast de algemene aanbevelingen zijn de aanbevelingen enerzijds gericht op de vorm van het 

onderwijs en anderzijds op de inhoud van het onderwijs. 

 

7.1 Aanbevelingen algemeen 

Voor het extracurriculaire onderwijs in het algemeen zijn een aantal conclusies naar voren gekomen. 

De aanbevelingen die worden gedaan hebben betrekking op de communicatie, kerndocent, 

selectieprocedure, nalatenschap en de locatie. 

 

Tabel 7.1 – Aanbevelingen algemeen 

Algemeen Aanbeveling 

Communicatie 
Laat de interne communicatie door één persoon via één kanaal verlopen 

Stem de externe communicatie af op de doelstelling van het project  

Kerndocent Stel een kerndocent aan als stimulerende coach en centraal aanspreekpunt voor studenten 

Selectieprocedure 

Hanteer bij een selectieprocedure kwalitatieve criteria die zijn afgestemd op het doel van 

het project 

Laat vakdocenten geschikte studenten van hun opleiding aanbevelen voor een project 

 Toets bij een selectieprocedure de wederzijdse verwachtingen van student en organisatie  

Nalatenschap Zorg voor tastbare nalatenschap na afloop van een project 

Locatie Ga voor een bereikbare locatie waarbij zichtbaar is dat deze met zorg is gekozen 

 

Communicatie 

Binnen een project waarbij men te maken heeft met verschillende partijen is goede communicatie 

essentieel. Daarom moet er intern via één kanaal en door één persoon gecommuniceerd worden, 

zodat de studenten het overzicht houden wat betreft taken, deadlines en resultaten.  

 Aanbeveling: Laat de interne communicatie door één persoon via één kanaal verlopen.   
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Daarnaast is het belangrijk dat de verschillende partijen in de externe communicatie een eenduidige 

boodschap uitdragen die is afgestemd op de doelstelling van het project. Dit geeft de 

geïnteresseerden duidelijkheid en voorkomt verwarring.  

 Aanbeveling: Stem de externe communicatie af op de doelstelling van het project. 

 

Kerndocent 

Binnen extracurriculaire onderwijsprojecten is het belangrijk dat er een centraal aanspreekpunt is 

voor de hele groep studenten. Deze persoon heeft niet de rol van autoritaire docent maar de rol van 

stimulerende coach. De docent laat zien dat ook hij niet de oplossing voor het probleem weet, maar 

dat hij wel een ondersteuning kan vormen voor de studenten. 

  Aanbeveling: Stel een kerndocent aan als stimulerende coach en centraal aanspreekpunt voor  

  studenten. 

 

Selectieprocedure 

Het hanteren van een selectieprocedure wekt de verwachting dat alleen de meest gemotiveerde en 

breed onderlegde studenten toegang tot het extracurriculaire onderwijs krijgen. Wanneer dit niet 

het geval is kan dat wrijving geven binnen de groep studenten of binnen de organisatie. Daarom 

moeten er kwalitatieve eisen gesteld worden die, onafhankelijk van het aantal aanmeldingen, 

worden nageleefd. Dit zorgt ervoor dat de deelnemende studenten qua motivatie en waarborging 

van de kwaliteit op een gelijk niveau zitten.  

 Aanbeveling: Hanteer bij een selectieprocedure strakke kwalitatieve criteria die zijn  

  afgestemd op het doel van het project.* 

* Het is mogelijk dat een project door financiële redenen niet aan dit criterium kan voldoen. 

 

Het is effectief wanneer docenten, van opleidingen waarvan studenten in aanmerking komen voor 

deelname aan het onderwijs, studenten aanbevelen om deel te nemen aan een project. Vakdocenten 

hebben een goed beeld van hun studenten, waardoor geschikte studenten geselecteerd worden om 

zich aan te melden voor het onderwijsproject. 

 Aanbeveling: Laat vakdocenten geschikte studenten van hun opleiding aanbevelen voor een  

  extracurriculair project. 

 

Daarnaast komen de verwachtingen die studenten en de organisatie van elkaar hebben niet altijd 

overeen. Daarom moet men tijdens de selectieprocedure kijken wat de verwachtingen van zowel de 

student als van de organisatie zijn, zodat beide partijen tijdens de reeks niet voor teleurstellingen 

komen te staan. 
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  Aanbeveling: Toets bij een selectieprocedure de wederzijdse verwachtingen van student en  

  organisatie. 

 

Nalatenschap 

Bij een extracurriculair (onderwijs)project is het belangrijk om iets achter te laten waarmee aan 

buitenstaanders kan worden getoond wat er is besproken, gedaan of geproduceerd. De vorm van 

deze nalatenschap is vrij, dat kan zowel een document als een website, filmpje of iets anders zijn. 

  Aanbeveling: Zorg voor tastbare nalatenschap na afloop van een project. 

 

Locatie 

Een toegankelijke locatie die past bij de doelstelling en uitstraling van de reeks zorgt voor een 

positieve sfeer en biedt iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan de discussie. Het is 

belangrijk dat duidelijk is dat de locatie met zorg is gekozen. Daarnaast moet de locatie zowel met de 

auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. 

           Aanbeveling: Ga voor een bereikbare locatie waarbij zichtbaar is dat deze met zorg is gekozen.* 

* Het is mogelijk dat een project door financiële redenen niet aan dit criterium kan voldoen. 

 

7.2 Aanbevelingen op vorm 

Wat betreft de vorm van het extracurriculaire onderwijs zijn een aantal conclusies naar voren 

gekomen. De aanbevelingen die worden gedaan hebben betrekking op de inrichting, de looptijd van 

het project, de didactische werkvormen, het werken in groepen en de mogelijkheid tot netwerken. 

 

Tabel 7.2 – Aanbevelingen op vorm 

Vorm Aanbeveling 

Inrichting 
Geef de studenten (op basis van handvatten) de mogelijkheid om te participeren in de 

inrichting van het project 

Looptijd Stem de looptijd en indeling van het project af op het projectresultaat 

Didactische 

werkvorm 

Kies didactische werkvormen die passen bij de doelstelling van het project 

Evalueer elke bijeenkomst en pas de didactische werkvormen van de volgende bijeenkomst 

zo nodig aan op de resultaten van de evaluatie  

Groepen 
Bouw bij aanvang van een project ruimte in voor kennismakingsactiviteiten 

Stel naast groepsopdrachten een opdracht op ter beoordeling van het individu 

Netwerken Zorg dat de schikking van de ruimte uitnodigt tot netwerken 

Reserveer voldoende tijd voor het netwerken 
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Inrichting 

Extracurriculair (interdisciplinair) onderwijs heeft geen vaste inrichting, de ene reeks bestaat uit 

hoorcolleges, de andere reeks uit masterclasses en seminars of anders. Als studenten deelnemen aan 

een project vinden zij het belangrijk om mee te denken over de vormgeving. De vorm hoeft daarin 

niet geheel vrij gelaten te worden, geef handvatten waar de studenten vervolgens mee aan de slag 

gaan. 

  Aanbeveling: Geef de studenten (op basis van handvatten) de mogelijkheid om te participeren  

  in de inrichting van het project. 

 

Looptijd 

De looptijd van het project of onderzoek moet in overeenstemming zijn met de studiebelasting en 

het projectresultaat dat wordt opgeleverd. Daarnaast moet in de indeling van het programma 

rekening worden gehouden met de op te leveren producten. Het is voor de studenten van belang dat 

alle, tijdens de bijeenkomsten verkregen, input meegenomen kan worden in het projectresultaat. 

  Aanbeveling: Stem de looptijd en indeling van het project af op het projectresultaat. 

 

Didactische werkvorm 

Een project staat of valt met de didactische werkvormen die worden gehanteerd. De werkvorm moet 

de studenten in staat stellen om samen tot een concreet resultaat te komen. De mogelijkheid voor 

het voeren van discussie is een waardevolle toevoeging om op te nemen als werkvorm.  

 

 Aanbeveling: Kies didactische werkvormen die passen bij de doelstelling van het project, let  

             daarbij op: 

    - het bieden van variatie; 

    - eigen inbreng van studenten; 

    - de interactie tussen studenten (en docenten); 

    - het dienen van het uiteindelijke doel van het project. 

 

Denk van tevoren zorgvuldig na over de werkvormen en de gevolgen hiervan op de rest van het 

project. Wanneer tijdens de evaluatie van een vorige bijeenkomst blijkt dat een werkvorm niet 

optimaal functioneert, pas deze werkvorm dan nog tijdens de module aan.  

  Aanbeveling: Evalueer elke bijeenkomst en pas de didactische werkvormen van de volgende  

  bijeenkomst zo nodig aan op de resultaten van de evaluatie.  
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Groepen 

Het werken in (interdisciplinaire) groepen is veel gezien binnen extracurriculair onderwijs. Doordat 

studenten verschillende opleidingen en achtergronden hebben, kennen de studenten elkaar niet en 

is er sprake van wisselende agenda’s. Studenten vinden het lastig om elkaar aan te spreken op hun 

gedrag en hun verantwoordelijkheden als zij elkaar niet goed kennen. Bouw daarom in het 

programma ruimte in voor kennismakingsactiviteiten. 

 Aanbeveling: Bouw bij aanvang van een project ruimte in voor kennismakingsactiviteiten. 

 

Daarnaast bestaat bij het werken in groepen het gevaar dat studenten meeliften op de prestaties van 

anderen. Omdat er bij extracurriculair onderwijs sprake is van het toekennen van studiepunten is het 

belangrijk dat elke student individueel wordt beoordeeld. Door enkel via groepsopdrachten te 

beoordelen wordt het vermogen van het individu niet beoordeeld. Stel daarom een individuele 

opdracht op ter beoordeling van het individu. 

  Aanbeveling: Stel naast groepsopdrachten een opdracht op ter beoordeling van  

  het individu. 

 

Netwerken  

Met name wanneer er tijdens extracurriculaire projecten professionals betrokken zijn, is er behoefte 

aan netwerken. Bij netwerken is het van belang dat de inrichting van de ruimte geschikt is om te 

netwerken, een niet te grote ruimte met de mogelijkheid om rustig te staan, te drinken en te praten. 

  Aanbeveling: Zorg dat de schikking van de ruimte uitnodigt tot netwerken. 

 

Daarnaast moet de tijd die gereserveerd is voor het netwerken lang genoeg zijn. Anders zijn mensen 

net in gesprek wanneer de netwerkbijeenkomst wordt afgebroken, dit wordt als erg vervelend 

ervaren. Bij een bijeenkomst in de avond wordt het aantal mensen dat blijft netwerken mogelijk 

beïnvloedt door de eindtijd van de bijeenkomst en de reistijd van de aanwezigen. Zorg ervoor dat 

ook mensen met een langere reistijd in de gelegenheid zijn om de netwerkbijeenkomst bij te wonen. 

  Aanbeveling: Reserveer voldoende tijd voor het netwerken. 

 

 

7.3 Aanbevelingen op inhoud 

Wat betreft de inhoud van het extracurriculaire onderwijs zijn een aantal conclusies naar voren 

gekomen. De inhoud van het extracurriculaire onderwijs is sterk afhankelijk van de vorm. De 

aanbevelingen die worden gedaan hebben betrekking op de gastsprekers, samenhang, opdrachten 

en studiebelasting. 
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Tabel 7.3 – Aanbevelingen op inhoud 

Inhoud Aanbeveling 

Gastspreker Aandacht voor briefing van de gastspreker en controleren van inhoudelijk verhaal 

Afstemming 
Stem de inhoud van het project, de bijeenkomsten en de gastsprekers af op elkaar en op het 

hoofddoel en de deeldoelstellingen van het project 

Opdrachten Laat bij de formulering van de opdrachten ruimte voor inbreng van de studenten 

Studiebelasting Maak een overzicht van activiteiten voor het verantwoorden van de studiebelasting 

 

Gastsprekers 

Het werken met gastsprekers tijdens extracurriculaire onderwijsprojecten is een waardevolle 

toevoeging. Door het aantrekken van deskundige mensen die dichtbij het onderwerp staan is het 

mogelijk om een inhoudelijk sterk verhaal neer te zetten. Het inhoudelijke niveau van de bijeenkomst 

is in dat geval sterk afhankelijk van het niveau van de spreker. Het is belangrijk om de spreker van 

tevoren goed te instrueren en om als organisatie op de hoogte te zijn van de inhoud van de 

presentatie van de gastspreker. 

  Aanbeveling: Aandacht voor briefing van de gastspreker en controleren van inhoudelijk  

  verhaal. 

 

Afstemming 

Binnen een (interdisciplinair) extracurriculair onderwijsproject is het van belang dat zowel de inhoud 

van de literatuur als de inhoud van de verschillende bijeenkomsten en de op te leveren producten 

met elkaar samenhangen. Wanneer deze onderdelen binnen de module los van elkaar staan is het 

voor de studenten moeilijk om de koppeling te maken en te komen tot een antwoord op de 

hoofdvraag of een oplossing voor het probleem. Hou daarom bij de afstemming van deze onderdelen 

altijd de doelstellingen van het project in gedachten. 

  Aanbeveling: Stem de inhoud van het project, de bijeenkomsten en de gastsprekers af op  

  elkaar en op het hoofddoel en de deeldoelstellingen van het project. 

 

Opdrachten 

Wanneer er binnen en extracurriculair project gebruik wordt gemaakt van opdrachten om te komen 

tot het antwoord of de oplossing is, mogen deze opdrachten niet sturend zijn voor het onderzoek. 

Het is goed om richtlijnen op te stellen en de studenten handvatten te geven om mee aan de slag te 

gaan, maar er moet voor de studenten ruimte zijn voor hun eigen inbreng. 



91 
 

  Aanbeveling: Laat bij de formulering van de opdrachten ruimte voor inbreng van de  

  studenten. 

 

Studiebelasting 

In de praktijk blijkt het lastig om de studiebelasting voor een extracurriculair project te bepalen. Om 

de studenten gemotiveerd te houden, mag de studiebelasting niet te hoog of te laag zijn. Denk 

daarom van tevoren goed na over de belasting voor de studenten met betrekking tot aanwezigheid, 

opdrachten of toetsing en aanvullende activiteiten.  

       Aanbeveling: Maak een overzicht van activiteiten voor het verantwoorden van de studiebelasting. 
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Bijlage 1: Geciteerde personen 
 
Tabel B.1 – Geciteerde personen 

Naam Functie 

Bakker, M. de Adviseur onderwijsbeleid van de Raad van Bestuur  

Universiteit Utrecht 

Berge, H. ten Senior adviseur Hoger Onderwijs van het Centrum voor 

Onderwijs en Leren  

Universiteit Utrecht 

Dam, G. ten Hoogleraar onderwijskunde  

Universiteit van Amsterdam 

Dignum, F. Universitair hoofddocent informatica  

Science Honours Academy Utrecht 

Keesen, F. Onderwijsdirecteur  

University College Utrecht 

Scager, K. Onderwijsadviseur en docententrainer, betrokken bij excellentie-

onderzoek 

Universiteit Utrecht 

Sminia, T. Voorzitter auditcommissie van het Siriusprogramma 

Tiesinga, L. Onderwijskundige van stafbureau Onderwijs & Onderzoek 

Universiteit Utrecht 

Vaart, R. van der Honoursdecaan  

Universiteit Utrecht 

Volman, M. Hoogleraar onderwijskunde  

Universiteit van Amsterdam 

Wolfensberger, M. Lector Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenlevingen 

internationaal erkend expert  op het gebied van 

honoursonderwijs 

Hanzehogeschool Groningen 

Ziche, P. Programmaleider honoursprogramma  

Descartes College Utrecht 

Zubizarreta, J. President National Collegiate Honors Council en directeur Honors 

and Faculty Development  

Columbia College - Amerika 
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Bijlage 2: Enquête studenten Olympische Spelen in Nederland: 
droom of nachtmerrie? 
 

Module 

 

Hoe ben je geïnformeerd over deze interdisciplinaire cursus?  

 Poster in een café of andere locatie in Amsterdam 

 Website van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

 Website Universiteit van Amsterdam 

 Nieuwsbrief Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

 Illusture School Magazine 

 Folia Magazine 

 Via via (vrienden, collega’s) 

 Filmpjes 

 Bibliotheek of plaatsen op de Universiteit van Amsterdam 

 Anders, namelijk:  

 

Wat vond je van het inhoudelijke niveau van de module?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer laag 

      Zeer hoog  

Wat vond je van de organisatie van het programma? 

(aanmelding, reader, roosterwijzingen etc.) 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht      Zeer goed  
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Wat vond je van de keuzemodule als geheel? 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  

 

Hoe vond je de samenhang van de module? 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  

 

De studiebelasting van deze module is 

 
1 2 3 4 5 

 

Veel te laag 

      Veel te hoog  

Bij aanvang van de cursus was ik voldoende geïnformeerd over de inhoud en aanpak van de cursus 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

De onderwijslocatie was geschikt 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  
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Blackboard was een goede ondersteuning voor deze module 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

Ik had voldoende voorkennis en vaardigheden om deze module met succes te kunnen volgen 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

Vergeleken met andere modules die ik tijdens mijn studie heb gevolgd, vond ik deze module 

 
1 2 3 4 5 

 

Makkelijker 

      Moeilijker  

 

De werkvorm(en) tijdens deze collegereeks vond ik leerzaam 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  
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Literatuur 

 

Wat vind je van de kwantiteit van de literatuur? 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer laag 

      Zeer hoog  

 

Wat vind je van de kwaliteit van de literatuur? 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer laag 

      Zeer hoog  

 

Toetsing 

 

Het deeltentamen was een goede afspiegeling van de module 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

Het niveau van het deeltentamen was 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Te laag 

      Te hoog  
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Het eindessay was een nuttig onderdeel van de module 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

Ik was op de hoogte van de criteria die gebruikt werden bij de eindbeoordeling 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Helemaal mee oneens 

      Helemaal mee eens  

 

 

Algemeen 

 

Hoeveel uur heb je gemiddeld per week aan de besteed (exclusief de colleges)? 

 < 2 uur        

 2 - 4 uur 

 4 - 6 uur 

 6 - 8 uur 

 8 - 10 uur 

 > 12 uur 

 

Mijn waardering voor de cursus als geheel uitgaande van een rapportcijfer is?  

 1 

 2 

 3 
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 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

Wat vond je goed aan de module en wat vond je minder goed (met andere woorden wat zou je 

eraan willen veranderen en wat juist niet)? 
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Bijlage 3: Enquête professionele toehoorders ‘Kracht van Sport’ 

Voor het onderzoek van mijn afstudeerstage bij het project 'Kracht van Sport' zou ik graag van u 

horen wat u tot nu toe vindt van de seminars over de ‘Kracht van Sport’. Daarom wil ik u vragen deze 

korte enquête in te vullen. Het invullen van de enquête zal maximaal een paar minuten duren. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Vera Dekkers 

In welk werkveld bent u actief? 

 (Hoger) onderwijs 

 Gemeente of overheidsinstelling 

 Sportbond of - organisatie 

 Marketing 

 Anders, namelijk:  

 

Bij welke van de seminars was u aanwezig? 

 Economische kracht van sport door Paul Schnabel 

 Maatschappelijke kracht van sport door Maarten van Bottenburg 

 Gezonde kracht van sport door Willem van Mechelen 

 

Hoe bent u geïnformeerd over deze seminarreeks?  

Website van Bureau Beweeg 

 Website van Sport Knowhow XL 

 Facebook 

 Twitter 

 Via via 
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 Anders:  

Wat vindt u van de organisatie van het programma?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer matig 

      Zeer goed  

 

 

Wat vindt u van de opzet van de seminars?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer matig 

      Zeer goed  

 

 

Wat vindt u van het inhoudelijke niveau van de seminars?  

 
1 2 3 4 5 

 

Veel te laag 

      Veel te hoog 

 

 

Wat vindt u van de locatie van de seminars?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer ongeschikt 

      Zeer geschikt 
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Uw waardering voor de seminarreeks als geheel uitgaande van een rapportcijfer is?  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? 
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Bijlage 4: Enquête studenten ‘Kracht van Sport’ 

Voor mijn onderzoek zou ik graag van jou horen wat je tot nu toe van het keuzevak 'Kracht van Sport' 

vinden. Daarom wil ik je vragen deze korte enquête met een aantal vragen over het vak in zijn 

algemeenheid en een aantal vragen over de seminars en masterclasses in te vullen. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 

Hoe ben je geïnformeerd over deze interdisciplinaire cursus?  

 Website van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies 

 Website van Bureau Beweeg 

 Website Sport Knowhow XL 

 Studiebegeleider 

 Facebook 

 Twitter 

 Via via 

 Anders, namelijk:  

 

Wat vind je van de organisatie van het programma?  

(aanmelding, rooster, studiehandleiding etc.) 

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  
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Wat vind je van het inhoudelijke niveau van de module?  

 
1 2 3 4 5 

 

Veel te laag 

      Veel te hoog  

Wat vind je van de werkvorm(en) tijdens de masterclasses?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  

 

Wat vind je van de werkvorm tijdens de seminars?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  

 

Vind je dat de organisatie de werkvormen op de juiste manier aanpast aan de omstandigheden en 

ontwikkelingen die plaatsvinden tijdens de masterclasses?  

 
1 2 3 4 5 

 

Zeer slecht 

      Zeer goed  

 

Hoeveel uur besteed je gemiddeld per week aan de cursus?  

(exclusief bijeenkomsten) 

 < 2 uur 

 2 - 4 uur 
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 4 - 6 uur 

 6 - 8 uur 

 8 - 10 uur 

 > 12 uur 

 

 

Mijn waardering voor de cursus als geheel uitgaande van een rapportcijfer is?  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

Heb je verder nog op- of aanmerkingen? 
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Bijlage 5: Opzet semigestructureerd interview 

 

 

1. Naar aanleiding van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ is deze seminarreeks over de ‘Kracht van Sport’ tot stand gekomen. Wat 

waren van tevoren de ideeën over deze reeks? 

 

2. Tijdens de vorige reeks werd er gewerkt met tien colleges waarin zowel de studenten als de 

toehoorders luisterden naar diverse sprekers waarna er ruimte was voor discussie. Waarom 

is er in deze gekozen voor de vorm van seminars (voor iedereen) en masterclasses (voor de 

studenten)? 

 

3. Vanuit welke kennis (of ervaringen) is de opzet en invulling van het huidige onderwijs 

ontstaan? 

 

4. Wat is de doelgroep waar jullie je tijdens deze reeks op richtten? 

 

5. Hoe hebben jullie geprobeerd de doelgroep te bereiken? 

 

6. Waarom is er bij deze reeks gekozen voor een selectieprocedure? 

 

7. Heeft de selectieprocedure (zoals het nu lijkt) het beoogde effect gehad? 

 

8. Is de interdisciplinariteit een toevoeging voor deze reeks? 

 

9. Hoe vind je de seminars tot nu toe verlopen? 

a. Wat vind je van de sprekers/de inhoud van de seminars? 

b. Waar ben je tevreden over? 

c. Wat heb je tijdens de reeks al aangepast? 

d. Wat zou je de volgende keer anders doen?  

e. Wat zou je absoluut niet meer doen? 

 

 



114 
 

10. Hoe vind je de masterclasses tot nu toe verlopen? 

a. Wat vind je van de inrichting van de masterclasses? 

b. Wat vind je van het werk dat de studenten leveren? 

c. Wat vind je van de opzet met opdrachten  in groepen? 

d. Waar ben je tevreden over? 

e. Wat heb je tijdens de reeks al aangepast? 

f. Wat zou je de volgende keer anders doen? 

g.  Wat zou je absoluut niet meer doen? 

 

11. Is het tot nu toe wat je van tevoren van deze reeks had verwacht? 

 

12. Komt er een volgende reeks? 

 

13. Heb je verder nog op- of aanmerkingen?  
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Bijlage 6: Opzet groepsgesprek 

 

 

1. Wat waren van tevoren jullie ideeën/verwachtingen over deze reeks? 

 

2. Hebben jullie ervaring met interdisciplinaire keuzemodules? 

 

3. Wat vonden jullie van de selectieprocedure? 

 

4. Wat vinden jullie van de interdisciplinariteit tijdens de cursus? 

 

5. Wat vinden jullie van de seminars?  

a. Wat vinden jullie goed gaan? 

b. Wat kan er beter? 

c. Wat vinden jullie van de locatie? 

 

6. Wat vinden jullie van de masterclasses?  

a. Wat vinden jullie goed gaan? 

b. Wat kan er beter? 

c. Wat vinden jullie van de opdrachten 

d. Wat vinden jullie ervan om in groepen met deelthema’s te werken aan één groot 

‘onderzoek’? 

e. Wat vinden jullie van de docenten?  

f. Vinden jullie dat je door deze reeks genoeg in aanraking komen met het 

beroepsveld? 

 

7. Zouden jullie de volgende keer weer aan een reeks als deze meedoen? 

 

8. Zijn er verder nog op- of aanmerkingen? 
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Bijlage 7: Achtergrond ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ 

 

Om een compleet beeld te schetsen van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ wordt in deze bijlage uitgebreid de achtergrond van dit project behandeld. Er wordt 

ingegaan op ontstaan, realisatie, doel, inhoud, literatuur, toetsing, studiebelasting en rooster. 

 

‘De impact, kosten en populariteit van de Olympische Spelen zijn in de laatste dertig jaar enorm 

gegroeid. Vooral de grote rol van televisie, en daarmee sponsoren, is hier debet aan. Zo zijn de 

televisierechten gestegen van 88 miljoen dollar in 1980 in Moskou tot ruim 1,7 miljard dollar in 2008 

in Beijing. Hiermee zijn de Olympische Spelen het grootste sportevenement van de wereld 

geworden. Het zou toch geweldig zijn om dit festijn honderd jaar na 1928 weer in Nederland te 

kunnen organiseren. Atleten, toeschouwers en pers vanuit de hele wereld komen naar Nederland en 

kunnen meemaken hoe goed ons land dit kan organiseren. Bovendien kunnen wij ook nog 

meegenieten van een prachtig evenement.’  

‘Of is het allemaal niet zo rooskleurig…? We moeten eerst een nogal obscure stemprocedure binnen 

het IOC weten te winnen. Als we deze winnen begint de ellende pas echt, want het organiseren van 

de Olympische Spelen gaat gepaard met enorme kosten en ons land is mogelijk jarenlang een grote 

bouwput.’ (Baart de la Faille, 2012) 

 

Deze twee standpunten waren grofweg de meningen die Nederlanders erop na hielden wanneer het 

ging over het Olympisch Plan 2028; ofwel ze vonden het geweldig, ofwel ze vonden het niets. Deze 

standpunten vormden het onderwerp van discussie in de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

 

Ontstaan 

In het voorjaar van 2011 kwam vanuit het lectoraat Topsport en Onderwijs, waarin sport in de 

breedste zin van het woord wordt gekoppeld aan het onderwijs op de HvA en de UvA, het idee voor 

het organiseren van een collegereeks over de beoogde Olympische Spelen van 2028 in Nederland. 

Lector Topsport en Onderwijs Cees Vervoorn ging samen met bewegingswetenschapper Marije Baart 

de la Faille, die de collegereeks vanuit Kennispraktijk vorm gaf, op zoek naar een manier om de 

ideeën achter de Nederlandse Olympische ambitie toe te lichten. Dit kwam tot uitdrukking in de 

collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ Deze reeks werd gerealiseerd 

door het IIS van de UvA en het lectoraat Topsport en Onderwijs van de HvA. 
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Realisatie 

Na een periode van voorbereiding ging in februari 2012 de collegereeks ‘Olympische Spelen in 

Nederland: droom of nachtmerrie?’ van start. De colleges vonden van februari tot en met juni 2012 

elke woensdag van 18.00 uur tot 20.00 uur plaats in Eetcafé De Oerknal in het Universitair 

Sportcentrum op het Science Park in Amsterdam. Naast de honderd studenten die de collegereeks 

gevolgd hebben waren er meer dan veertig betalende professionele toehoorders uit aanwezig.  

 

De collegereeks omvatte in totaal tien colleges en startte met een openingscollege waarin het 

Olympisch Plan uiteen gezet werd. Daarna volgden acht discussiecolleges waarin steeds één 

bouwsteen van het Olympisch Plan centraal stond. In deze colleges werd door één of twee 

aansprekende gastspreker(s) een presentatie gegeven. Na deze presentatie was er in het interactieve 

gedeelte ruimte voor discussie. Lector Topsport en Onderwijs Cees Vervoorn was hierin de 

discussiebegeleider. Marije Baart de la Faille trad op als kerndocente met Joanne Lucassen als 

ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistente.  

 

 Doel 

De collegereeks had twee hoofddoelen: 

1. Studenten de grootte en breedte van de impact van grote evenementen en gebeurtenissen 

laten zien; 

2. Studenten in staat stellen om een eigen, goed geïnformeerde mening te vormen over de 

Olympische ambitie. 

 

Specifieke leerdoelen voor de studenten waren: 

- Kennen van de historie van de Olympische Spelen; 

- Begrijpen wat de impact van de Olympische Spelen is; 

- Inzicht krijgen in de brede impact van grote beslissingen en evenementen;  

- Kennis verkrijgen over het Olympisch Plan 2028;  

- In staat zijn om een genuanceerde en persoonlijke afweging te maken of de Olympische 

Spelen in Nederland een droom of nachtmerrie zijn. 

 Inhoud 

De collegereeks omvatte in totaal tien colleges. De inhoud van de colleges en de aanwezige 

gastdocenten worden per college weergegeven.  

 

 



119 
 

College 1 – Inleiding 

Onderwerp: achtergrond van het Olympisch Plan 

‘Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan 

Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn. Met de organisatie van de 

Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Nederland als inspirerend perspectief en mogelijke 

uitkomst.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastsprekers:  Eric van der Burg – wethouder Sport van de gemeente Amsterdam 

   Eric Eijkelberg – directeur Olympisch Vuur 

   Renske Leijten – Tweede Kamerlid SP 

 

College 2 - Tosportambitie 

‘Nederland heeft in 2016 een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen 

presteren. Nederland bezet structureel een top tien positie op de diverse wereldranglijsten.’ 

(NOC*NSF, 2009) 

Gastsprekers:  Jeroen Bijl - manager tosport NOC*NSF, plaatsvervangend Chef de Mission 

   Jeroen Straathof - voorzitter atletencommissie, ex-topsporter 

 

College 3 - Breedtesportambitie 

‘Nederland is in 2016 een samenleving waarbij het beoefenen en beleven van sport voor jong en oud 

een belangrijke kwaliteit is in hun leven. Minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle lagen van de 

(multiculturele) samenleving, doet in 2016 regelmatig aan sport.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastspreker:  Prof. Dr. Paul Verweel – Universiteit van Utrecht 

 

College 4 – Sociaal-maatschappelijke ambitie 

‘Nederland heeft in 2016 een sociaal klimaat waarin burgers met plezier samenleven, trots zijn 

Nederlander te zijn en graag iets bijdragen aan de maatschappij.’ (NOC*NSF, 2009)  

Gastspreker:  Prof. Dr. Maarten van Bottenburg - Universiteit van Utrecht 

 

College 5 - Welzijnsambitie 

‘Nederland heeft in 2016 een gezonde bevolking: fitte werknemers, vitale ouderen, en minder 

mensen (en vooral kinderen!) met overgewicht. Voldoende beweging en gezonde voeding zijn de 

norm.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastspreker:  Thom Rutten – Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) 

   Clemence Ross - directrice NISB, ex-staatssecretaris VWS 
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College 6 – Economische ambitie 

‘Nederland heeft in 2016 een sterke, competitieve economie, mede dankzij een grotere 

arbeidsparticipatie, een toegenomen arbeidsproductiviteit, meer aandacht voor innovatie en een 

sterk internationaal imago.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastspreker:  Ton Nelissen, lid van DB VNO-NCW  

   Herman Stolwijk – Centraal Planbureau 

 

College 7 – Ruimtelijke ambitie 

‘Nederland is in 2028 een land met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een 

goede mobiliteit, zodat het organiseren van Olympische en Paralympische Spelen nog beter mogelijk 

is.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastsprekers:  Rein Jansma – architect, betrokken bij Olympische hoofdstructuur 

   Wouter Zaaijer – architect, bedenker van de Floating Games 

 

College 8 - Evenementenambitie 

‘Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor het organiseren van 

grote sport- en culturele evenementen.’ (NOC*NSF, 2009) 

Gastsprekers:  Frans van der Grint – Hill & Knowlton Strategies Nederland 

 

College 9 – Media-aandachtambitie 

‘Door het vergroten en verbreden van de media-aandacht voor sport is in 2016 de sportbeleving in 

Nederland dusdanig toegenomen dat we een top drie positie bezetten in Europa. Mede daardoor 

groeit het aantal mensen dat regelmatig aan sport doet.’ (NOC*NSF, 2009) 

 Gastspreker:  Jan de Jong – directie NOS 

 

College 10 - Afsluiting 

Waar staan we nu? Blik op de stand van zaken. 

Gastsprekers:  Koen Breedveld – directeur Mulier Instituut 

   Jet Bussemaker – College van Bestuur UvA & HvA 

 

Literatuur 

Het boek dat werd gebruikt is ‘Understanding the Olympics’ van Horne & Whannel uit 2011. 

Daarnaast werden er per college ter voorbereiding één of meer wetenschappelijke artikelen 

gebruikt. De volgende artikelen waren voor de studenten te vinden op de Blackboardpagina van de 

collegereeks. 



121 
 

Blok, P., Fernhout, G., Gerdes, E., Kandel, H., Schenk, S., Tunnel, C., & Bridges, T. (2011) Verkenning  

     maatschappelijke kosten en baten van de Olympische en Paralympische Spelen 2028 in Nederland:  

     managementsamenvatting. Rotterdam/Amsterdam: Rebel/Arup. 

Bosscher, V. de, Knop, P. de & Bottenbug, M. van (2009). An analysis of homogeneity and  

     heterogeneity of elite sport systems in six nations. International journal of Sports Marketing and  

     Sponsorship, 10, 2, pp. 111-131. 

Chappelet, J.L. (2011) Towards better Olympic accountability. Sport in Society, 14:03, pp. 319-331. 

London Assembly from London East Research Institute(2007) A lasting legacy for London? Assessing 

     the legacy of the Olympic Games and Paralympic Games May 2007. 

Mangan, J.A. (2008) Prologue: Guarantees of global goodwill: Post-Olympic legacies – too many  

     limping white elephants? The International Journal of the History of Sport, 25:14, pp. 1869-1883. 

Mashall, P.D., Walker, B., & Russo, N. (2010) The Olympics Convergence, 16:263. 

Matthewman, R. (2009) Economic Impacts of Olympic Games. 

NOC*NSF (2009) Olympisch Plan 2028: Heel Nederland naar Olympisch niveau, plan van aanpak op  

     hoofdlijnen.  

Mulier Instituut (2012) Spelen London 2012 als aanjager voor sport en gezondheid. Factsheet  

     Olympisch Vuur 2028. 

NOC*NSF (2012) Sportagenda 2016: sport inspireert. 

ONE Architecture BV, Zwarts & Jansma Architecten. (2011)Ontwerpen aan de Olympische  

     Hoofdstructuur. Plannen met een deadline.  

Stolwijk, H., Renes, G., & Tiessen-Raaphorst, A. (2011) Second opinion bij ‘Verkenning  

     Maatschappelijke kosten en baten van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen 2028 in  

     Nederland’.  

Verweel, P., Janssens J., & Roques C. (2005) Kleurrijke zuilen : over de ontwikkeling van sociaal  

     kapitaal door allochtonen in eigen en gemengde sportverenigingen. Vrijetijdsstudies, jaargang 23,  

     2005, nummer 4. 

Verweel, P. (2010). Sport maakt verschil. In Kemper, F. Samenspel, studies over etniciteit, integratie  

     en sport. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, pp. 301-311. 

Weed, M., Coren, E., & Fiore, J. (2009) A systematic review of the evidence base for developing a  

    physical activity and health legacy from the London 2012 Olympic and Paralympic Games. 

Wellings, K., Datta, J., Wilkinson, P., & Petticrew, M. (2011) The 2012 Olympics: assessing the public  

     health effect. The Lancet, vol. 378, Issue 9797, pp. 1193-1195) 

Westerbeek H.M. (2009) The Amsterdam Olympic Games of 1928 and 2028: will city heritage inform  

     legacy intent? Sport in Society, 12:6, pp. 776-791. 



122 
 

 

Toetsing 

De studenten werden getoetst door middel van een tussentijds deeltentamen en een eindessay. Het 

deeltentamen toetste de opgegeven literatuur en de besproken inhoud van de eerste zes colleges. 

Het was een gesloten boek tentamen met meerkeuzevragen. Het eindessay was een betoog waarin 

studenten gebruik dienden te maken van behandelde literatuur en inhoud van de colleges, daarnaast 

was het nodig om extra literatuur te verzamelen. Uit dit essay moest de mening van de student ten 

aanzien van de Olympische Spelen in Nederland duidelijk naar voren komen. De vraag die in het 

essay beantwoord moest worden was: Is het huidige Olympisch Plan in staat om de gestelde 

doelstellingen te bereiken? En wat is de invloed hierop van het wenkende Olympische perspectief 

2028? 

 

De weging van de beide toetsen is tabel B.2 weergegeven. 

 

Tabel B.2 – Toetsing collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

Onderdeel Weging Compenseerbaar? Herkansing? 

Deeltentamen 25% Compenseerbaar Herkansing mogelijk 

Eindessay 75% Compenseerbaar Herkansing mogelijk 

 

Studiebelasting 

Studenten die hebben deelgenomen aan de collegereeks en deze met een voldoende hebben 

afgesloten ontvangen hiervoor 6 EC. Deze zes studiepunten staan voor een studiebelasting van 168 

uur. Deze uren werden niet specifiek verantwoord, maar er werd van de studenten verwacht dat ze 

voor elk college de bijbehorende literatuur zouden lezen en voor het interactieve gedeelte van elk 

college minstens één vraag zouden voorbereiden. Verder was het verplicht om het deeltentamen en 

het eindessay met een voldoende af te sluiten. Aanwezigheid bij de colleges werd sterk aanbevolen, 

maar was niet verplicht en werd niet bijgehouden. 

 

 Rooster 

In tabel B.3 is het rooster van de collegereeks weergegeven. De colleges vonden plaats in Eetcafé De 

Oerknal in het Universitair Sportcentrum op het Science Park in Amsterdam. Voor aanvang van de 

colleges was er de gelegenheid om tegen een gereduceerd tarief een hapje te eten. Na afloop van de 

colleges was er de mogelijkheid tot borrelen.  
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Tabel B.3 – Rooster collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

College Datum Tijd Locatie 

1. Achtergrond van het 

Olympisch Plan 

8 februari 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

2. Topsportambitie 15 februari 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

3. Breedtesportambitie 22 februari 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

4. Sociaalmaatschappelijke 

ambitie 

7 maart 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

5. Welzijnsambitie 14 maart 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

Responsiecollege 21 maart 17.00 – 18.00 UvA, locatie Science Park 

6.  Economische ambitie 21 maart 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

Deeltentamen 28 maart 18.00 – 20.00 World Fashion Centre 

Amsterdam 

7. Ruimtelijke ambitie 4 april 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

8. Evenementenambitie 11 april 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

Herkansing deeltentamen 18 april 15.00 – 20.00 UvA, locatie Science Park 

9. Media-aandachtambitie 18 april 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

10. Waar staan we nu? 25 april 18.00 – 20.00 Eetcafé De Oerknal 

Deadline essay 7 mei 12.00 Niet van toepassing 
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Bijlage 8: Achtergrond seminarreeks en masterclasses Kracht van 

Sport 

 

Om een compleet beeld te schetsen van de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of 

nachtmerrie?’ wordt in deze bijlage uitgebreid de achtergrond van dit project behandeld. Er wordt 

ingegaan op ontstaan, realisatie, doel, inhoud van de seminars en masterclasses, literatuur, toetsing, 

studiebelasting en rooster. 

 

‘Tegenwoordig krijgt sport een belangrijke rol toegedicht in het aanpakken en tegengaan van 

problemen in de maatschappij. Sport kan verbroederen, gezondheidsproblematiek verminderen, 

nationale trots verhogen, studieprestaties verbeteren en internationaal aanzicht genereren. Maar 

sport is geen vanzelfsprekende oplossing voor alle problemen. Daarnaast is gebleken dat de 

boodschap uit het Olympisch Plan 2028 om van Nederland een sportland te maken absoluut niet is 

aangekomen bij het grote publiek en ook de overheid heeft zich er inmiddels in het huidige 

regeerakkoord enigszins van losgemaakt.’ (Vervoorn, 2012) Om inzicht te krijgen in de 

daadwerkelijke rol en de mogelijkheden van sport in onze huidige maatschappij heeft het lectoraat 

Topsport en Onderwijs van de HvA het initiatief genomen om een exclusieve seminarreeks en 

masterclasses te organiseren over de ‘Kracht van Sport’. 

 

Ontstaan 

In februari 2012 ging de collegereeks ‘Olympische Spelen in Nederland: droom of nachtmerrie?’ 

onder leiding van Marije Baart de la Faille en Cees Vervoorn van start. Verschillende gastsprekers 

gaven tijdens deze collegereeks aan dat in de discussie over alle ontwikkelingen, berekeningen en 

plannen rondom het Olympisch Plan erg makkelijk voorbij werd gegaan aan de kracht van sport. Het 

bleek, ondanks dat de kracht van sport vaak werd genoemd, niet mogelijk om deze kracht te 

concretiseren. Deze constatering was voor Cees Vervoorn, lector Topsport en Onderwijs, de directe 

aanleiding voor het realiseren van een seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’.  

 

In deze reeks wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar en gesproken over de kracht van 

sport. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: 

- Wat is de kracht van sport precies? 

- Is de kracht van sport een containerbegrip waarmee we alles maatschappelijke problemen 

kunnen oplossen? 
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- Hoe moeten we de kracht van sport inschatten? 

- Is de kracht van sport te kwantificeren? 

- Op welke terreinen is de kracht van sport aanwezig en waar juist niet? 

- Wat zijn de tegengeluiden en van wie komen die? 

 

Realisatie 

Na een periode van voorbereiding ging in februari 2013 de seminarreeks over de ‘Kracht van Sport’ 

van start. De seminars vinden van februari tot en met juni 2013 maandelijks van 19.00 uur tot 20.30 

uur plaats in De Stopera in Amsterdam. De masterclasses, die daar tussenin vallen, vinden van 

februari tot en met juni 2013 maandelijks plaats in het Dokter Meurerhuis van de HvA.  

 

De seminarreeks omvat in totaal vijf seminars waarbij, naast de studenten, meer dan 130 

professionals aanwezig zijn. Doel van deze bijeenkomsten is om het debat over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van sport op gang te brengen. In elke seminar wordt er eerst door een professional 

uit het beroepsveld gesproken over de verschillende thema’s met betrekking tot de kracht van sport. 

Daarna is er in het interactieve gedeelte, onder leiding van Humberto Tan, ruimte voor discussie. De 

deelnemende studenten zijn bij de seminars actief aanwezig. Zij bereiden zich inhoudelijk voor op de 

seminars en benutten deze om kennis te vergaren, vragen scherper te krijgen en contacten te leggen 

in functie van de eindproducten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel B.4 – Opzet seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 
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Naast de seminars vinden er voor de studenten in totaal zes masterclasses plaats. De studenten zijn 

ingedeeld in vijf groepen met elk een eigen thema, in deze groepen werken ze door middel van 

deelopdrachten toe naar de eindproducten. In de masterclasses wordt er gereflecteerd op de inhoud 

van de seminars en worden de vorderingen van subgroepen afgestemd in functie van de twee 

gezamenlijke eindproducten. Voor een schematisch overzicht hiervan, zie tabel B.4. Marije Baart de 

la Faille treedt op als kerndocente, Bert de Reuver is begeleidend docent en lector Topsport en 

Onderwijs Cees Vervoorn zorgt tijdens de masterclasses voor aanvullingen. Vera Dekkers, die haar 

afstudeerstage uitvoert bij het project ‘Kracht van Sport’, zorgt voor de ondersteuning tijdens het 

project. Zij houdt zich bezig met het contact met de studenten, het uploaden van de 

Blackboardpagina, het ondersteunen van de kerndocent tijdens de seminars en masterclasses, het 

doen van onderzoek en het opstellen van aanbevelingen.  

 

Doel 

Doel van deze reeks is om door middel van seminars, masterclasses en opdrachten een completer 

beeld te krijgen over de kracht van sport in onze samenleving. De geselecteerde studenten leveren 

als team twee eindproducten op: een slotdocument en een slotsymposium. 

1. Het slotdocument is een achterliggend document met hierin opgenomen de onderbouwing 

en verantwoording van de vijf verschillende thema’s die aan de orde komen. De 

onderbouwing per domein bestaat in ieder geval uit: 

- Inleiding + vraag 

- Methode 

- Beschrijvend materiaal 

- Vergelijking en analyse 

Bovenstaand zijn handvatten die worden gegeven, de studenten zijn vrij in de vorm van het 

slotdocument welke wordt beschreven in het algehele projectplan. 

2. Het slotsymposium is een zelf te organiseren bijeenkomst waarop bondig, vernieuwend en 

origineel wordt gepresenteerd wat de kracht van sport volgens de generatie van 

deelnemende studenten inhoudt en hoe deze kracht van sport gerealiseerd kan worden.  

 

Specifieke leerdoelen voor de studenten zijn: 

- Inzicht krijgen in de kracht van sport; 

- Aan kunnen geven wat essentieel is voor de kracht van sport; 

- Onderzoeksgegevens en beleidsrapporten inzake de kracht van sport zelfstandig kunnen 

analyseren en interpreteren; 

- Beargumenteerd conclusies kunnen trekken op basis van inzicht; 
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- Zaken persoonlijk kunnen verwerken, dus in eigen woorden inhouden naar voren brengen; 

- De aangeboden netwerken uit met name de seminars als unieke bron van kennis benutten; 

- Samen met de leden van zijn subgroep een dossier samenstellen; 

- Samen met de leden van zijn subgroep een creatief voorstel ontwerpen om de ontwikkelde 

visie op de kracht van sport te realiseren en te versterken; 

- Samen met de leden van zijn subgroep een bijeenkomst organiseren waarop genoemde 

voorstel op een pakkende wijze wordt gepresenteerd; 

- Trainen van een aantal voor de beroepspraktijk relevante vaardigheden: 

o Deskresearch; 

o Interviewvaardigheden; 

o Projectmanagement; 

o Werken in een multidisciplinair team. 

 

Inhoud seminars 

De seminarreeks omvat in totaal vijf seminars. De inhoud van de seminars en de aanwezige 

gastspreker wordt in tabel B.5 schematisch weergegeven. Elk van deze sprekers spreekt ongeveer 45 

minuten inhoudelijk over het thema van de desbetreffende seminar, daarna is er in het interactieve 

gedeelte ruimte voor discussie onder leiding van Humberto Tan. 

Tabel B.5 – Inhoud seminars 

Onderwerp Spreker Functie 

1. (Sociaal)economische  

kracht van sport 

Dr. Prof. Paul 

Schnabel 

Directeur Sociaal Cultureel Planbureau 

2. Maatschappelijke  

kracht van sport 

Dr. Prof. Maarten 

van Bottenburg 

Hoogleraar Sportontwikkeling aan de 

Utrechtse School voor Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap 

3. Gezonde  

kracht van sport 

Dr. Prof. Willem 

van Mechelen 

Hoogleraar en afdelingshoofd Sociale 

Geneeskunde van het VU Medisch 

Centrum 

4. Vernieuwende  

kracht van sport 

Dr. Prof. Peter 

Beek 

Decaan Faculteit der 

Bewegingswetenschappen van de Vrije 

Universiteit 

5. Kracht van topsport Dr. Prof. Hans 

Westerbeek 

Directeur van het Institute of Sport, 

Exercise and Active Living van de Victoria 

University in Melbourne 
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Inhoud masterclasses 

In totaal worden er naast de seminars voor de studenten zes aanvullende masterclasses 

georganiseerd. De inhoud van de masterclasses en de deelopdrachten die de studenten moeten 

maken worden onderstaand weergegeven.  

 

Masterclass 1 – Inleiding 

Er wordt kennis met elkaar gemaakt, de indeling in themagroepen wordt bekend gemaakt en er 

wordt per themagroep een coördinator aangewezen. De regels en voorwaarden van de reeks worden 

besproken en er wordt, ter voorbereiding op de opdrachten, kort lesgegeven over interviewen. 

Opdrachten voor de volgende masterclass: projectplan en opdracht 1. 

 

Masterclass 2 – Projectplan + opdracht 1 

De studenten leveren van tevoren het projectplan in, hier wordt schriftelijk feedback op gegeven. 

Tijdens de masterclass geven de subgroepen een korte presentatie over de conclusies uit opdracht 1, 

zij leveren de synthese van opdracht 1 in. 

 

Projectplan 

Omdat in korte tijd twee eindproducten moeten worden afgeleverd is een goed projectplan 

essentieel. De studenten schrijven per themagroep een projectplan dat de volgende punten bevat: 

- Contactgegevens en achtergrondinformatie over de groepsleden 

- Context van het hele project en specificatie van het deelproject 

- Activiteitenplan (per opdracht) 

- Tijdsschema (per opdracht) 

- Communicatie (intern en extern) 

- Risicoanalyse 

Het geheel moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor de geïnteresseerde buitenstaander. 

 

Opdracht 1 

Het doel van deze opdracht is zicht te krijgen op het beeld van de kracht van sport zoals 

waargenomen door (niet-)sportende generatiegenoten. Dit doen de studenten door het uitvoeren 

van interviews met minstens twee sportieve generatiegenoten en minstens twee niet-sportende 

generatiegenoten. Zij bereiden de interviews voor door van tevoren vragen op te stellen en moeten 

goed doorvragen. Alle interviews worden opgenomen op film zodat alles gedocumenteerd wordt en 

de studenten elke keer kunnen leren door de beelden terug te kijken. Nadat alle interviews zijn 

afgerond maken de studenten een synthese van het verzamelde materiaal. 
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Opdrachten voor de volgende masterclass: opdracht 3 en eerste versie van opdracht 2. 

 

Masterclass 3 – Opdracht 2 + opdracht 3 

De subgroepen geven tijdens de masterclass een korte presentatie over de opzet van opdracht 2. 

Daarnaast geven ze een korte presentatie over de conclusies uit opdracht 3 en leveren ze de 

synthese van opdracht 3 in. 

 

Opdracht 2 

Het doel van deze opdracht is om een compleet beeld te krijgen van bestaande literatuur over de 

kracht van sport per thema. De studenten maken een zoveel mogelijk systematische literatuurreview 

over de kracht van sport binnen hun thema. Zij maken hiervoor gebruik van verplichte literatuur, 

contact met relevante onderzoekbureaus of universitaire faculteiten en aanvullende 

wetenschappelijke literatuur. Van tevoren stellen zij een zoekstrategie op.  

 

Opdracht 3 

Het doel van deze opdracht is zicht te krijgen op het beeld van de kracht van sport zoals 

waargenomen door sleutelfiguren uit het subthema. Dit doen de studenten door het uitvoeren van 

interviews met minstens twee personen per interessante organisatie. Zij bereiden de interviews voor 

door van tevoren vragen op te stellen en moeten goed doorvragen. Alle interviews worden 

opgenomen op film zodat alles gedocumenteerd wordt en de studenten elke keer kunnen leren door 

de beelden terug te kijken. Nadat alle interviews zijn afgerond maken de studenten een synthese van 

het verzamelde materiaal. 

Opdrachten voor de volgende masterclass: opdracht 4 en concept van opdracht 5 

 

Masterclass 4 – Opdracht 4 

De coördinatoren overleggen van tevoren over opdracht 5.Tijdens de masterclasses  wordt er in 

multidisciplinaire groepen gediscussieerd over de conclusies die uit opdracht 4 naar voren komen. Zij 

leveren de synthese van opdracht 4 in. 

 

Opdracht 4 

Naar aanleiding van de opgedane kennis uit eerdere opdrachten worden vier mensen uitgekozen van 

wie de themagroepen denken dat ze van belang zijn voor het (deel)onderzoek. In dit kader worden 

vier personen geïnterviewd. De studenten bereiden de interviews voor door van tevoren vragen op 

te stellen en moeten goed doorvragen. Alle interviews worden opgenomen op film zodat alles 

gedocumenteerd wordt en de studenten elke keer kunnen leren door de beelden terug te kijken. 
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Nadat alle interviews zijn afgerond maken de studenten een synthese van het verzamelde materiaal. 

Opdrachten voor de volgende masterclass: opdracht 5. 

 

Masterclass 5 – Opdracht 5 

Tijdens de masterclass wordt opdracht 5 besproken. Er wordt feedback gegeven zodat de studenten 

de aanpassingen kunnen doorvoeren. Daarnaast bereidt de groep zich voor op het slotsymposium. 

 

Opdracht 5 

Het doel van deze opdracht is om duidelijk te krijgen op welke manier de studenten de ingewonnen 

informatie gaan vergelijken, combineren en presenteren. Zij reflecteren op overeenkomsten en 

verschillen tussen de uitkomsten van de opdrachten op verschillende themagebieden. Aan de hand 

van deze reflectie kunnen er beslissingen worden genomen over de manier van presenteren van de 

gegevens en maken de studenten een uiteindelijke synthese. 

 

Opdracht voor de volgende masterclass: dry run slotsymposium. 

 

Masterclass 6 – Dry-run slotsymposium 

Tijdens de masterclass worden de (organisatorische) zaken rondom het slotsymposium 

doorgesproken en wordt de presentatie van het symposium geoefend. 

 

Slotsymposium 

Het slotsymposium is een door de studenten georganiseerde bijeenkomsten waarop bondig, 

vernieuwend en origineel wordt gepresenteerd wat de kracht van sport volgens de generatie van 

deelnemende studenten inhoudt en hoe deze kracht van sport gerealiseerd kan worden. 

 

Literatuur 

Per thema werden er wetenschappelijke artikelen gebruikt ter voorbereiding. Daarnaast zochten de 

studenten voor opdracht 2 – literatuurreview zelf naar bruikbare literatuur voor het beantwoorden 

van de vragen over de kracht van sport. De volgende artikelen waren voor de studenten te vinden op 

de Blackboardpagina van de masterclasses.  

 

Bottenburg, M. van, Elling, A., Hover, P., Brinkhof, S. & Romijn, D. (2012). De Maatschappelijke  

     betekenis van topsport: literatuurstudie in opdracht van het ministerie van VWS (76 p. bijl. fig. tab.  

     Met Lit opg. ISBN: 9789054721987). Nieuwegein: Arko Sports Media. 

Eekeren, F. van. (2007).Uitwerking van de bouwsteen 'maatschappelijke betekenis' in het kader van  
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     het Olympisch Plan 2028 (29 p. bijl.). Arnhem: NOC*NSF. 

Meulen, J. van der, Boskamp, J., Daems, E., Goossens, R., Oostrom, C., Tillaart, J. van den, 

Oldenboom, E.R., & Boer, W.I.J. de (2012). De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (43 p.  

     bijl. tab. met lit. opg.). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Hogeschool Arnhem  

     Nijmegen (HAN). 

Tiessen-Raaphorst, A., Verbeek, D., Haan J. de, en K. Breedveld (2010). Sport: een leven lang.  

     Rapportage sport 2010. Den Haag/'s Hertogenbosch: SCP/W.J.H. Mulier Instituut.  

Tiessen-Raaphorst, A., Kerssens, J.J., Bakker, D.H. de & Wendel-Vos, G.C.W. (2005). Sporters vitaal!  

     De gezondheid van sporters vergeleken met niet-sporters (44 p. bijl. fig. tab. met lit. opg.) Utrecht:  

     NIVEL. 

Veldhoven, N. van, & Vucht Tijssen, L. van (2011). Fundament Onder de Olympische Ambities:  

     sectorplan sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 (119 p. bijl. fig. ill. tab.)Deventer: ...daM  

     uitgeverij. 

VWS. (2011). Beleidsbrief Sport :'Sport en bewegen in Olympisch perspectief' (25 p. tab.). Den Haag:  

     Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

VWS. (2011). Sport en Bewegen in de buurt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  

     Sport (VWS). 

 

Toetsing 

Van de vijf opdrachten, die staan beschreven onder 4.2.5 Inhoud masterclasses, wordt elke opdracht 

gewaardeerd met een onvoldoende (o), voldoende (v) of goed (g). Elke opdracht moet voldoende 

zijn, een opdracht die in eerste instantie gewaardeerd wordt met een onvoldoende of voldoende 

mag eenmalig verbeterd worden. De eindbeoordeling is het gemiddelde van de vijf beoordelingen 

per groep. Een onvoldoende opdracht kan niet gecompenseerd worden en moet verplicht verbeterd 

worden. Een schematische weergave van de toetsing is te zien in tabel B.6. 

Het eindcijfer wordt berekend door uit te gaan van een zeven voor een voldoende en een acht voor 

een goed. Docenten kunnen bonuspunten geven voor uitzonderlijke prestaties. 
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Tabel B.6 – Toetsing seminarreeks en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

Opdracht Weging Compenseerbaar? Herkansing? 

1. Wat zeggen (niet-)sportieve 

generatiegenoten? 

20% Niet 

compenseerbaar 

Herkansing eenmalig 

mogelijk 

2. Wat zegt de theorie? 20% Niet 

compenseerbaar 

Herkansing eenmalig 

mogelijk 

3. Wat zeggen sleutelfiguren uit het 

domein? 

20% Niet 

compenseerbaar 

Herkansing eenmalig 

mogelijk 

4. Wat zeggen …? 20% Niet 

compenseerbaar 

Herkansing eenmalig 

mogelijk 

5. Hoe gaan we deze informatie 

vergelijken, combineren en 

presenteren? 

20% Niet 

compenseerbaar 

Herkansing eenmalig 

mogelijk 

 

Omdat de beoordeling per groep en niet per individuele student is, wordt er aangegeven dat van 

iedere student wordt verwacht: 

- Een participerende en pro-actieve houding; 

- Nakomen van afspraken die binnen de groep zijn gemaakt; 

- Voldoen aan de eisen van het complete programma. 

Als een student niet aan een van deze eisen voldoet krijgt hij één maal een waarschuwing. Bij een 

tweede waarschuwing wordt de student uitgesloten van deelname en mag hij niet meer participeren 

in het onderwijs.  

 

Studiebelasting 

Aanwezigheid bij de seminars en masterclasses is verplicht, alleen bij uitzondering met reden is van 

deze regel af te wijken. Studenten die aanwezig zijn geweest bij de seminars en masterclasses en die 

hebben meegewerkt aan opdrachten van voldoende niveau, ontvangen hiervoor zes studiepunten. 

Deze studiepunten staan voor een studiebelasting van 168 uur. Deze uren worden in tabel B.7 

specifiek verantwoord. De werkgroepen voor de realisatie van het slotsymposium zijn hier niet in 

meegenomen. 
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Tabel B.7 – Studiebelasting seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

Onderdeel Aantal Duur Uren 

Aanwezigheid seminars 5 2 10 

Aanwezigheid masterclasses 6 2 12 

Aanwezigheid themabijeenkomsten (zelf organiseren) 8 2 16 

Voorbereidingstijd seminars (lezen en vragen voorbereiden) 5 4 20 

Opdracht maken 5 8 40 

Projectplan schrijven 1 5 5 

Aanvullende deskresearch 1 20 20 

Eindproduct schrijven en vormgeven 1 30 30 

Organiseren en aanwezigheid slotsymposium 1 15 15 

    

Totaal (6EC)     168 uur 

 

Rooster 

In tabel B.8 is het rooster van de seminarreeks en masterclasses weergegeven. De masterclasses 

vinden plaats op de locatie van de Hogeschool van Amsterdam aan de Dokter Meurerlaan. Zowel 

voor als na de masterclasses is er voor de (groepen) studenten op deze locatie de mogelijkheid tot 

overleg. De seminars vinden plaats in de Stopera in Amsterdam, de inloop is vanaf 18.30 uur en na de 

seminar is er tot 21.30 uur de mogelijkheid om te netwerken en te borrelen. 

Tabel B.8 – Rooster seminars en masterclasses over de ‘Kracht van Sport’ 

Werkvorm Datum Tijd Locatie 

Masterclass 1  7 februari 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 

Seminar 1  

Thema: sociaal-economisch 

21 februari 19.00 – 20.30 Stopera, Raadzaal 

Masterclass 2 7 maart 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 

Seminar 2  

Thema: maatschappelijk 

21 maart 19.00 – 20.30 Stopera, Raadzaal 

Masterclass 3 4 april 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 

Seminar 3 

Thema: gezond 

18 april 19.00 – 20.30 Stopera, Boekmanzaal 

Masterclass 4 25 april 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 
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Seminar 4  

Thema: vernieuwend 

16 mei 19.00 – 20.30 Stopera, Boekmanzaal 

Masterclass 5 30 mei 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 

Seminar 5 

Thema: topsport 

20 juni 19.00 – 20.30 Stopera, Raadzaal 

Masterclass 6 27 juni 16.00 – 17.30 HvA, Dokter Meurerlaan, A4.10 

Slotsymposium 4 juli Nader te 

bepalen 

HvA, Dokter Meurerlaan, A0.58 
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Bijlage 9: Leden klankbordgroep 

 

Tabel B.9 – Leden klankbordgroep 

 

 

  

Naam Organisatie 

Organisatie 
Baart de la Faille, Marije Bureau Beweeg 

Bijl, Jeroen NOC*NSF 

Breedveld, Koen Mulier Instituut 

Dekkers, Vera Hogeschool van Amsterdam 

Hegeman, Ans Inholland 

Hulsteijn, Martijn van BMC advies management 

Ross, Clemence Voorheen NISB 

Schaveren, André van Voorheen Olympisch Vuur 

Stokhof, Henk Gemeente Amsterdam 

Vervoorn, Cees Lectoraat Topsport en Onderwijs 
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Bijlage 10: Studenten 

Tabel B.10 – Studenten (coördinatoren dikgedrukt) 

Achternaam  Voornaam Groep Opleiding 

Studie 

Instituut 

Drenthe  Rolf Gezond Sport en Bewegen  Inholland 

Elskamp  Kelly Topsport Film- en televisiewetenschappen UU 

Frederiks  Frits Maatschappelijk Planologie UvA 

Geelen  Emma Maatschappelijk Sociologie UvA 

Gordijn  Eva Gezond Sport, Management & Ondernemen HvA 

Haaften van Clara Vernieuwend Sport, Management & Ondernemen HvA 

Hasselt van Puck Gezond Sport, Gezondheid en Management Hanze 

Heuvingh  Bart Vernieuwend Sport- en prestatiepsychologie 

 

UvA 

Hoedt den Karin Maatschappelijk Sportmanagement HHS 

Huiskamp  Marijn Vernieuwend Bewegingswetenschappen VU 

Jong, de  Koen Tosport Sport en Bewegen Inholland 

Koning  Corine Economisch Sport en Bewegen Inholland 

Linden van 

der 

Annabel Vernieuwend Beleid, communicatie & organisatie 

Sport- en prestatiepsychologie 

VU 

UvA 

Metz  Sjors Economisch Sportmanagement HHS 

Pluimers  Thomas Maatschappelijk Sport en Management  Inholland 

Riebeek  Roy Topsport Sport, Management & Ondernemen HvA 

Roozenburg  Tristan Economisch Sport en Management Inholland 

Scheppingen van Tom Maatschappelijk Sport en Bewegen  Inholland 

Vervoort  Michiel Gezond Master Bewegingswetenschappen VU 

Wallenburg van Joeri  Economisch Sport, Management & Ondernemen HvA 

Waterval  Niels  Topsport Master Bewegingswetenschappen VU 

Wellen  Nicolien Economisch 
Bestuurs-en 

organisatiewetenschappen 

VU 

Wiggers  Peter Topsport Sportmanagement Hanze 

 
HHS  =  Haagse Hogeschool 
HvA =  Hogeschool van Amsterdam 
UU =  Universiteit Utrecht 
UvA  = Universiteit van Amsterdam 
VU  =  Vrije Universiteit



 


