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Sportsocialisatie en de rol van de school

Om verschillende redenen speelt sport een belangrijke rol in de samenleving. 
Een gangbare gedachte is dat sportparticipatie gerelateerd is aan allerlei sociale, 
academische en gezondheidseffecten, al dan niet ondersteund door verschillende 
wetenschappelijke studies. Daarom is het ook de ambities van veel Europese 
landen om de sportparticipatie onder jongeren te verhogen. Een belangrijk 
gegeven is dat veel projecten en studies die als doel stellen de sportparticipatie 
te verhogen zich eigenlijk richten op het verhogen van de zogenaamde fysieke 
activiteit in het algemeen. Hierbij wordt sport gereduceerd tot bewegen, zonder 
oog voor de sociale context die sport tot een speciaal type activiteit maakt. De 
veronderstelling is dat sportparticipatie gestimuleerd kan worden door het 
vergroten van de (sport technische) bewegingsvaardigheden van kinderen. In het 
eerste deel van dit proefschrift (part I) werd het proces dat leidt tot sportdeelname 
bediscussieerd.

In hoofdstuk 1 werd op basis van het theoretische werk van Bourdieu en 
identity theory verondersteld dat het proces dat leidt tot sportparticipatie niet los 
gezien kan worden van de sociale en culturele context waarin bewegingsgedrag 
plaatsvindt. Daarom wordt dit proces ook wel sportsocialisatie genoemd. Op 
basis van deze theoretische uitgangspunten wordt er verondersteld alleen het 
vergroten van de (sport technische) bewegingsvaardigheden van kinderen niet 
voldoende is om de sportparticipatie te verhogen.

Het ingewikkelde samenspel tussen bewegingsvaardigheden en de sociale 
en culturele context van bewegen werd verder uitgewerkt in  hoofdstuk 2. 
Physical literacy (Fysieke geletterdheid) is een raamwerk dat steeds vaker als 
uitgangspunt dient voor beleid en praktijk om de bewegingsvaardigheden te 
beschrijven die nodig zijn voor fysieke activiteit, waaronder sport. Hoewel physical 
literacy uitgaat van een holistische kijk op het menselijke wezen, wordt het vaak 
geïnterpreteerd als een raamwerk voor fundamentele bewegingsvaardigheden 
(Fundamental Movement Skills), zonder een referentie naar de sociale en culturele 
context waarin die bewegingsvaardigheden plaatsvinden. In hoofdstuk 2 
wordt beargumenteerd dat de (dualistische) taal die gebruikt wordt in de 
conceptualisering van physical literacy ruimte biedt voor deze misinterpretatie 
van het concept. Daarnaast wordt, gebaseerd op het werk van Mauss en Bourdieu, 
uitgelegd hoe het physical literacy ontbreekt aan een referentie naar de sociale 
en culturele context die zorgen voor de betekenisgeving van bewegingen. Zo 
wordt een gooibeweging pas betekenisvol wanneer het gekoppeld is aan een 
doel, bijvoorbeeld het gooien van een bal tijdens een spelletje honkbal. Daarom 
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wordt er geconcludeerd dat de terminologie van physical literacy niet optimaal 
is voor het gebruik in onderzoek en beleid dat gericht is op sportparticipatie. 
Sportidentiteit wordt naar voren geschoven als een alternatief concept dat meer 
geschikt is wanneer het om sportparticipatie gaat. Dit concept bevat namelijk de 
invloed van zowel bewegingsvaardigheden als de sociale en culturele context op 
de rol die sport speelt in het leven van mensen. In empirische studies is een sterke 
samenhang tussen sportidentiteit en (langdurige) sportparticipatie aangetoond. 
Refererend naar het werk van Bourdieu werden de elementen die onmisbaar zijn 
voor sportparticipatie onderverdeeld in de technische aspecten van sportkapitaal 
(bv. sportvaardigheden, kennis over regels en tactiek) en de sociaal-culturele 
aspecten van sportkapitaal (bv. een netwerk van sport-minded personen, kennis 
van de sociale omgangsvormen op een sportclub). Er wordt beargumenteerd dat 
zowel de technische als de sociaal-culturele aspecten van sportkapitaal nodig zijn 
om een sportidentiteit te ontwikkelen. Het ontwikkelen van zo’n sportidentiteit 
vergroot de kans op langdurige sportparticipatie. 

In hoofdstuk 3 werd uitgelegd hoe het begrip physical literacy in 
Nederland wordt toegepast als theoretisch raamwerk om de importantie van 
fundamentele bewegingsvaardigheden te onderschrijven en voor het ontdekken 
van sporttalent. De interpretatie en het gebruik van het begrip worden op drie 
punten bediscussieerd. Ten eerste kan er op basis van de (holistische) filosofische 
uitgangspunten van physical literacy beargumenteerd worden dat de sociale en 
culturele context van invloed zijn op hoe bewegingen worden geleerd, uitgevoerd 
en betekenis krijgen. Echter, in de interpretatie van physical literacy in Nederland 
worden die sociale en culturele context genegeerd. Ten tweede, het idee dat het 
aanleren van fundamentele bewegingvaardigheden leidt tot sportparticipatie is 
sociologisch problematisch. Ten derde, de nadruk op de detectie van (top)talenten 
lijkt niet te stroken met de uitgangspunten van physical literacy, dat gericht is op 
deelname voor iedereen aan verschillende activiteiten, waarbij iedereen zijn of 
haar eigen doelen kan stellen onafhankelijk van een vergelijking met anderen.

In deel 2 van het proefschrift (part II) werd onderzocht hoe de schoolomgeving 
mogelijk kan bijdragen aan het ontwikkelen van de sportidentiteit. De nadruk 
werd daarbij gelegd op schoolsport die buiten het lesprogramma plaatsvindt 
(zogenaamde ‘extra-curriculaire’ schoolsport) en niet op de lessen lichamelijke 
opvoeding. Hoewel verschillende studies laten zien dat sportkapitaal vooral 
overgeërfd wordt door de familie, werd in hoofdstuk 4 de hypothese geformuleerd 
dat deelname aan schoolsport ook invloed kan hebben op sportkapitaal. Omdat 
sportkapitaal een belangrijke voorwaarde lijkt voor het ontwikkelen van een 
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sportidentiteit, wordt er dus verondersteld dat deelname aan schoolsport 
samenhangt met de ontwikkeling van de sportidentiteit. Deze samenhang 
wordt vooral verwacht voor kinderen die minder of geen sportkapitaal van huis 
uit hebben meegekregen. Een andere verwachting ten aanzien van schoolsport, 
gebaseerd op Amerikaans onderzoek naar schoolsport, was dat deelname zou 
bijdragen aan de band die leerlingen met hun school hebben, waardoor zij zich 
mogelijk meer voor schoolwerk inzetten.

Om historische redenen heeft er lang een moeizame relatie bestaan tussen 
sport en school in Nederland. Dit heeft ervoor gezorgd dat jeugdsport in Nederland 
nauwelijks binnen de schoolcontext maar vooral in verenigingen plaatsvindt, in 
tegenstelling tot de Verenigende Staten waar schoolsport veel gebruikelijker is. 
Ondanks die historische afstand tussen scholen en sportverenigingen is er sinds 
het einde van de 20ste eeuw sprake van een geleidelijke integratie van sport in 
het educatieve systeem. In hoofdstuk 5 staat die ontwikkeling van schoolsport 
(-beleid) in Nederland beschreven. Huidige schoolsport initiatieven kunnen 
worden onderverdeeld in (i) sport op school (sportintroductie en -oriëntatie 
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding); (ii) sport bij school (mogelijkheden om 
te sporten op of bij het schoolterrein, zonder dat de school daar echt bij betrokken 
is); en (iii) sport namens school (activiteiten waarbij de leerlingen hun school 
vertegenwoordigen in wedstrijden tegen leerlingen van andere scholen). 

De meeste beleidsverwachtingen ten aanzien van schoolsport in Nederland 
zijn gebaseerd op studies naar schoolsport in de Verenigde Staten. In hoofdstuk 
6 werd de hypothese geformuleerd dat de culturele context van schoolsport grote 
invloed heeft op de organisatie en de sociale rol van schoolsport en daarmee op de 
effecten die schoolsportdeelname kan hebben. Deze hypothese werd onderzocht 
door het Nederlandse en Amerikaanse schoolsportsysteem te vergelijken op vijf 
elementen: de competitiviteit, intensiteit, prestige, status van deelnemers en het 
gebruik van deelnamevoorwaarden. De resultaten van dit onderzoek suggereren 
dat de Nederlandse en Amerikaanse schoolsport context op al deze vijf elementen 
verschillen en dat die elementen sterk samenhangen met de culturele context 
waarin schoolsport plaatsvindt. Er kan daarom geconcludeerd worden dat de 
uitkomsten van studies naar de effecten van schoolsport gerelateerd moeten 
worden aan de culturele context waarin de studies gedaan werden. Dit betekent 
dat de resultaten van studies die in de ene culturele context gedaan werden 
(bv. Amerika) met grote voorzichtigheid gegeneraliseerd moeten worden naar 
een andere culturele context (bv. Nederland), zeker als er beleid op die studies 
gebaseerd wordt.
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In de laatste jaren zijn er in Nederland sportcampussen ontstaan, waar 
scholen en sportverenigingen bij elkaar gelegen zijn. Over het algemeen maken 
deze scholen zowel binnen als buiten het lesprogramma weinig gebruik van 
de nabijheid van de sportverenigingen. In hoofdstuk 7 werd onderzocht of de 
nabijheid van scholen en sportverenigingen samenhangt met de sportidentiteit 
en schoolbinding (gemeten als studentidentiteit) van leerlingen. Er werd aan 
140 leerlingen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze leerlingen werden 
onderverdeeld in een groep die sport op hun campus, een groep die bij andere 
sportclubs sport en een groep die niet sport. De resultaten lieten zien dat 
sportidentiteit gerelateerd was aan sportclublidmaatschap. Echter, er was geen 
verschil waar die sportclub lag, op de campus of ergens anders. De groepen 
verschilden allemaal niet in de studentidentiteit. Op basis van deze bevindingen 
kan geconcludeerd worden dat de nabijheid van school en sportfaciliteiten 
geen verschil maakt in de binding die leerlingen met hun school hebben 
(studentidentiteit) en de mate waarin zij zich sporter voelen (sportidentiteit).

Hoewel er vaak aangenomen wordt dat deelname aan schoolsport leidt tot 
allerhande sociale, academische en gezondheidseffecten, kan het ook zo zijn dat 
een bepaalde groep leerlingen meer geneigd is deel te nemen aan schoolsport. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat leerlingen die al hoger scoren op sociale, 
academische en gezondheidsindicatoren vaker aan schoolsport deelnemen, 
waardoor de samenhang tussen deelname en die effecten verklaard kan worden. 
In hoofdstuk 8 werd een longitudinale studie beschreven waarin onderzocht 
werd of deelname aan een schoolsportcompetitie voor basisscholen invloed heeft 
op de sportidentiteit en studentidentiteit van leerlingen (socialisatiehypothese), 
of dat een bepaalde groep leerlingen meer geneigd is om deel te nemen 
(selectiehypothese). De resultaten van de studie lieten zien dat de sportidentiteit 
van deelnemers aan de competitie niet verandere. Er was geen relatie tussen 
deelname en studentidentiteit. Verder leken de resultaten erop te wijzen dat de 
deelnemers aan de competitie al een hogere sportidentiteit hadden voor aanvang 
van de competitie. Deze resultaten lijken erop te wijzen dat een bepaalde groep 
leerlingen geneigd is om deel te nemen aan schoolsport (selectiehypothese) en 
dat het dus niet zo is dat schoolsport allerhande effecten veroorzaakt. 

Omdat de studies in hoofdstuk 7 en 8 aanleiding gaven om te veronderstellen 
dat schoolsport geen invloed heeft op de sportidentiteit, werd in hoofdstuk 9 
onderzocht welke sociale contexten dan wel invloed hebben op de sportidentiteit. 
Er zijn veel studies die onderzocht hebben waarom veel jongeren met een lagere 
sociaaleconomische status (SES) niet aan sport doen. De studie in hoofdstuk 9 
richtte zich juist op jongeren met een lagere SES die wel aan sport doen. Negen 
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meisjes en twaalf jongens uit families met een lagere SES die lid waren van een 
sportvereniging werden geïnterviewd over de invloed van familie, school en 
vrienden op hun sportgedrag. Ouders hadden voor deze jongeren een grote 
invloed op de sportidentiteit. De schoolcontext had geen invloed op hun 
sportidentiteit, wat in lijn is met de bevindingen in hoofdstuk 7 en 8. Vrienden 
bleken invloed te hebben op de keuze voor een bepaalde sport, maar niet zozeer 
op het idee dat sport een onderdeel moest zijn van hun leven. Deze invloed van 
ouders en vrienden lijkt erg veel op de invloed die in eerdere studies is gevonden 
voor jongeren met een hogere SES. Daarom kan er verondersteld worden dat de 
SES geen bepalende factor is bij de manier waarop sportsocialisatie plaatsvindt, 
hoewel er meer kinderen met een hogere SES lid zijn van een sportvereniging. 
Deze bevinding zou invloed kunnen hebben op het beleid en interventies gericht 
op het verhogen van de sportparticipatie.

In deel 3 van dit proefschrift (Part III) werden de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken bediscussieerd en werden er algemene conclusies getrokken. 
In hoofdstuk 10 staat beschreven dat indien het doel is de sportparticipatie te 
stimuleren, kinderen meer moeten leren dan slechts de technische aspecten 
van sportkapitaal. De sociale aspecten van sportkapitaal zijn cruciaal voor 
de socialisatie in de sport. Daarom moeten interventies die het bevorderen 
van de sportparticipatie als doel stellen zich richten op het stimuleren van 
de sportidentiteit en niet slechts op het aanleren van technische en tactische 
aspecten van sport.

In het tweede deel van dit proefschrift werd gevonden dat sportidentiteit 
gerelateerd is aan sportparticipatie in het algemeen, maar niet specifiek aan  
schoolsportparticipatie. Sterker nog, het lijkt erop dat jongeren die al een sterkere 
sportidentiteit hebben eerder geneigd zijn deel te nemen aan schoolsport. Dit 
kan wellicht verklaard worden doordat ouders een sterke invloed hebben op 
de sportidentiteit van hun kinderen. Andere sociale contexten, zoals de school, 
kunnen slechts in beperkte mate die overgeërfde predispositie in sportidentiteit 
beïnvloeden. Verder lijkt deelname aan schoolsport niet gerelateerd aan de 
binding die leerlingen met hun school hebben. De bevinding dat de relaties tussen 
schoolsport deelname, sportidentiteit en schoolbinding in Nederland anders zijn 
dan in de Verenigde Staten, kan verklaard worden door het verschil in de sociale 
functie en organisatie van schoolsport.

De studies in dit proefschrift dragen bij aan een beter begrip van 
sportsocialisatie en de beperkte rol die de school hierin kan spelen in Nederland. 
Een andere belangrijke conclusie is dat de manier waarop sportsocialisatie verloopt 
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relatief onafhankelijk lijkt van de sociaaleconomische status. Een implicatie van dit 
onderzoek voor beleidsmakers is dat schoolsport gericht zou moeten worden op 
het ontwikkelen van de sportidentiteit van deelnemers, om de kans te vergroten 
dat schoolsportdeelname de sportparticipatie op de lange termijn beïnvloedt. 
Dit zou moeten gebeuren door een meer realistische introductie te bieden op 
de sociale aspecten van sportparticipatie. In hoofdstuk 10 werden verschillende 
scenario’s besproken hoe schoolsport in de toekomst georganiseerd zou kunnen 
worden om mogelijk en invloed te hebben op de sportidentiteit. In toekomstige 
studies zou onderzocht moeten worden of deze nieuwe vormen van schoolsport 
inderdaad invloed hebben op de sportidentiteit en of dit gerelateerd is aan 
langdurige sportparticipatie. 


