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1. Inleiding 

1.1. INLEIDING 

In het Parool van 4 september 2007 stond een artikel waarin werd aangeduid dat nog geen tien 

procent van de basisschoolkinderen in Nederland de beweegnorm, die door het Nederlands Instituut 

voor Sport en Bewegen (NISB) is opgesteld, haalt. Deze norm houdt in dat jongeren dagelijks een 

uur matig intensief lichamelijk actief moeten zijn, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week 

een positief effect hebben op de lichamelijke fitheid (Kemper en anderen, 2000). Uit een onderzoek 

van TNO (De Vries, 2005) blijkt zelfs dat in achterstandswijken slechts drie procent van de kinderen 

voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Uit diverse onderzoeken (binnen de 

gemeente) blijkt ook dat allochtone kinderen minder sporten dan autochtone kinderen, met name 

allochtone meisjes (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2007; 10 en VWS, 2006). 

Leidschendam-Voorburg is een middelgrote gemeente met circa 74.000 inwoners. Een 

achterstandswijk, zoals Minister Vogelaar op 22 maart 2007 veertig wijken selecteerde waarin 

gezien de stapeling van sociaal, fysieke en economische problemen (Nirov, 2007) in deze 

kabinetsperiode extra investeringen worden gedaan, is in de gemeente Leidschendam-Voorburg 

niet te vinden. De Prinsenhof is wel een aandachtswijk voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg, 

hier doen zich verhoudingsgewijs meer sociale problemen voor dan elders in de gemeente. Meer 

dan 25 procent van de inwoners van De Prinsenhof zijn niet-westerse allochtonen (Gemeente 

Leidschendam-Voorburg, 2004).  

 

 

1.2. HUIDIG SPORTBELEID GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

In februari 2004 is in de Gemeente Leidschendam-Voorburg de Nota beleidsvisie sport (Een actieve 

houding: bron van welvaren) uitgegeven. De missie die deze nota uitdraagt is “de gemeente 

Leidschendam-Voorburg streeft naar een versterking en verbreding van de sportinfrastructuur opdat 

de inwoners van Leidschendam-Voorburg uitgenodigd en gestimuleerd worden tot (betrokkenheid 

bij) sporten en bewegen en tevens een bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijke 

doelstellingen”. 

De sportinfrastructuur waarover wordt gesproken kan worden verdeeld in de zachte, de harde en de 

ondersteunende infrastructuur. De zachte infrastructuur bestaat uit de sportorganisaties, de harde 

infrastructuur omvat de sportvoorzieningen in de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de 

ondersteunende infrastructuur bestaat uit verschillende middelen die er voor zorgen dat de missie, 

zoals hierboven beschreven, wordt gerealiseerd. Om deze missie concreet te maken is hij vertaald 

naar tien doelstellingen. Eén van deze doelstellingen is ‘de verbreding van de sportfunctie’. Deze 

wordt hieronder verder besproken omdat deze mogelijk relevant is voor dit onderzoek. 

 

De gedachte achter deze doelstelling is dat de maatschappelijke functie van sport beter benut 

kan worden wanneer een verbreding van de zachte sportinfrastructuur plaatsvindt. Verbreding 
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wil zeggen dat er sportieve netwerken gevormd moeten worden door aan sport gerelateerde 

organisaties waarin een nauwe samenwerking kan plaatsvinden en dat er dwarsverbanden 

gelegd moeten worden op verschillende beleidsterreinen van de gemeentelijke organisatie 

(Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2004; 19). 

 

Voor deze doelstelling, ‘verbreding van de sportfunctie’, heeft de gemeente via de basisscholen een 

aantal projecten in diverse wijken opgezet, zodat basisschoolleerlingen meer kunnen bewegen. Het  

project ‘Beweegmanagement’ loopt op acht verschillende basisscholen en ook worden er incidenteel 

straatvoetbaltoernooien georganiseerd die financieel worden ondersteund door de gemeente. Op de 

brede school De Springplank in de wijk Prinsenhof worden ongeveer twee keer in de week 

naschoolse sportactiviteiten georganiseerd. Aan deze doelstelling wordt door de gemeente veel 

aandacht besteed. Projecten worden ontwikkeld door de gemeente, eventueel in samenwerking met 

een externe partner en vervolgens worden de projecten uitgevoerd, vaak door of in samenwerking 

met een externe organisatie. 

Kinderen doen op vrijwillige basis mee aan deze projecten, of zij nu wel of niet zelf sporten. Bij 

bestudering van de aanmeldingen voor het project Beweegmanagement blijkt dat veel kinderen die 

al aan sport doen zich opgeven voor deze kennismakingscursussen. Veel kinderen die nog niet 

sporten, hiervan zijn de allochtone meisjes de grootste doelgroep, doen ook niet mee aan dit project. 

Wat hiervan de redenen zijn is niet duidelijk. Om deze groep beter te benaderen wil de gemeente 

Leidschendam-Voorburg zicht krijgen in de motieven van deze groep om (niet) te sporten.  

 

 

1.3. RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 

Dit onderzoek heeft zowel een maatschappelijke, praktische als een wetenschappelijke relevantie. 

In deze onderstaande subparagrafen wordt de relevantie van het onderzoek aangeven. De nadruk 

in dit onderzoek ligt met name op de praktische en maatschappelijke relevantie, omdat dit 

onderzoek in opdracht van de Gemeente Leidschendam-Voorburg is geschreven. 

 

1.3.1. Praktische relevantie 

De praktische relevantie is het belangrijkst. Het onderzoek is namelijk in opdracht van de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg geschreven. Door het beweeggedrag van allochtone meisjes in beeld te 

brengen op De Springplank in Leidschendam-Voorburg en op de Dr. M.M. Den Hertogschool in Den 

Haag wordt informatie ingewonnen over de motieven van (in)activiteit van allochtone meisjes. Door 

dit in kaart te brengen kan dit worden meegenomen in het gemeentelijk sportbeleid. Het sportbeleid 

van de Gemeente Leidschendam-Voorburg kan hierop worden aangepast of worden herschreven.  

 

1.3.2. Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek heeft maatschappelijke relevantie, omdat gezondheid en integratie belangrijke 

speerpunten zijn in het landelijke politieke beleid in het algemeen en het gemeentelijk beleid van 

Leidschendam-Voorburg in het bijzonder. Door deze doelgroep (meer) te laten sporten verbetert 
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mogelijk de gezondheid van de allochtone meisjes. Bovendien kan dit bijdragen aan het sociaal 

kapitaal van de allochtone meisjes, omdat sporten de integratie kan bevorderen.  

 

1.3.3. Wetenschappelijk relevantie 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de beweegredenen van mensen om te sporten. 

Ook is er specifieker onderzoek gedaan naar de beweegredenen van allochtonen om te sporten. 

Deze onderzoeken richten zich op volwassen of op (allochtone) jongens en meisjes vanaf twaalf jaar 

en zijn daarnaast niet specifiek voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg.  

Er is bij de onderzoeker geen onderzoek bekend dat het beweeggedrag bestudeert van allochtone 

meisjes in Nederland uit de groepen vijf tot en met acht. Er kan door dit onderzoek voor deze 

specifieke doelgroep nieuwe kennis worden verzameld. 

 

 

1.4. DOELSTELLING 

Dit onderzoek biedt inzicht in wat allochtone meisjes uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van het 

primair onderwijs beweegt om (niet) te sporten. Door dit te onderzoeken kunnen (bottom up) 

aanbevelingen worden gedaan voor het huidige sportbeleid van de gemeente Leidschendam-

Voorburg. 

 

 

1.5. ONDERZOEKSVRAAG 

Uit deze doelstelling vloeien twee hoofdvragen voort. De eerste hoofdvraag is: 

 

Wat beweegt allochtone meisjes uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van het primair onderwijs om 

(niet) te sporten? 

 

De eerste hoofdvraag kan worden verdeeld in de volgende deelvragen: 

1. Welke betekenissen geven allochtone meisjes aan sport? 

2. Welke contextuele aspecten bepalen of allochtone meisjes (niet) aan sport doen? 

3. Hoe gaan allochtone meisjes hiermee om? 

 

De tweede hoofdvraag luidt: 

 

Wat kan de gemeente Leidschendam-Voorburg doen om de sportparticipatie van allochtone meisjes 

te vergroten? 

 

 

1.6. OPERATIONALISERING 

De begrippen die in de onderzoeksvraag naar voren komen worden hieronder nader toegelicht. 
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Allochtone meisjes 

Onder allochtonen wordt verstaan: 

 

Alle personen van wie tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Allochtonen die zelf 

in het buitenland zijn geboren vormen de eerste generatie en allochtonen die in Nederland 

zijn geboren de tweede generatie. Allochtonen van de eerste generatie worden onderverdeeld 

in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland. Ze worden tot de niet-westerse 

allochtonen gerekend als ze zijn geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika of Azië, met 

uitzondering van Japan en Indonesië. De tweede generatie wordt onderverdeeld in westers 

en niet-westers op grond van het geboorteland van hun moeder. Als dat Nederland is, dan is 

het geboorteland van de vader bepalend. Voor de tweede generatie is het onderscheid tussen 

westers en niet-westers gebaseerd op dezelfde landenindeling als voor de eerste generatie 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). 

 

Onder meisjes worden deze meisjes verstaan die in de groepen vijf, zes, zeven of acht van het 

primair onderwijs zitten. 

 

Groepen vijf, zes, zeven en acht 

Dit zijn de vier hoogste groepen van het primair onderwijs in Nederland. Bij aanvang van het 

schooljaar zijn kinderen in groep vijf normalitair acht jaar. Bij het verlaten van het primair onderwijs 

zijn leerlingen (als ze niet zijn blijven zitten) twaalf jaar.  

 

Primair onderwijs 

Het primair onderwijs wordt ook wel het basisonderwijs genoemd en geeft onderwijs aan leerlingen 

tussen de vier en twaalf jaar. Het primair onderwijs is verdeeld is acht verschillende groepen. 

 

Contextuele aspecten 

De aspecten die in dit onderzoek contextueel van belang zijn, zijn de positie van het gezin en de 

schoolsituatie van de allochtone meisjes.  

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg 

De gemeentelijke organisatie is verdeeld in een aantal directies waarvan de directie STAD er één is. 

Deze directie is onderverdeeld in diverse afdelingen, waaronder de afdeling Jeugd, Onderwijs en 

Sport.  

In februari 2004 is de sportnota ‘Een actieve houding: bron van welvaren’ verschenen. Dit is de 

eerste sportnota voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg, omdat zij in 2002 is gefuseerd. 

Aangezien de sportnota’s van de beiden gemeenten niet op elkaar aansloten is er een nieuwe nota 

ontwikkeld. In deze nota zijn de doelstellingen niet via de SMART methode (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerd. Er wordt in de nota gesproken over 

“verbetering van...” of “versterking van …”. Wel wordt er een tijdsplanning gegeven, maar er wordt 

geen begin en einddatum gegeven wanneer de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. 
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Het onderzoek zal onder andere worden uitgevoerd in de gemeente Leidschendam-Voorburg in de 

wijk De Prinsenhof. In deze wijk staat de brede school De Waterlelie. Een brede school is een 

school die structureel samenwerkt met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk 

etcetera. Het doel van dit samenwerkingsverband is dat in het algemeen de ontwikkelingskansen 

van kinderen vergroten (Ministerie van OC&W, 2008). De basisschool die hier is gehuisvest is De 

Springplank.  

 

Sporten 

Onder sporten wordt niet alleen het sporten op een sportvereniging verstaan, maar ook naschoolse 

sportactiviteiten en sportcursussen die worden gegeven via het project ‘Beweegmanagement’. Dit is 

een project dat op acht verschillende scholen in de gemeente wordt aangeboden om leerlingen uit 

de groepen vijf, zes, zeven en acht kennis te laten maken met diverse sporten en ze vervolgens 

door te laten stromen naar een sportvereniging. 

 

 

1.7 OPBOUW VAN HET VERSLAG 

Dit verslag is op de volgende manier opgebouwd: het volgende hoofdstuk beslaat de 

methodologische verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk drie wordt de maatschappelijke 

betekenis van sport in kaart gebracht. Het hoofdstuk dat volgt laat het beweeggedrag en de 

oorzaken en gevolgen hiervan zien. Hoofdstuk vijf beschrijft de motieven om (niet) te sporten. Het 

zesde hoofdstuk presenteert de resultaten van het veldonderzoek. Het laatste hoofdstuk geeft de 

conclusie, aanbevelingen en de reflectie weer. Na de literatuurlijst zijn drie bijlagen opgenomen. 
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2. Methodologische verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt de methode beschreven zoals deze is gebruikt in dit onderzoek. Als eerste 

wordt de onderzoekspopulatie beschreven. In de tweede paragraaf wordt de onderzoeksvisie 

neergezet. De laatste twee paragrafen beschrijven hoe de resultaten zijn verkregen en hoe de 

analyse tot stand is gebracht.   

 

 

2.1. ONDERZOEKSPOPULATIE 

Er is gekozen om allochtone meisjes uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van het primair 

onderwijs te onderzoeken. Voor deze doelgroep is gekozen, omdat uit de nulmeting van het project 

Beweegmanagement van de Gemeente Leidschendam-Voorburg blijkt dat met name de allochtone 

meisjes de beweegnorm niet halen. Naast dat deze meisjes de beweegnorm niet halen, sporten ze 

ook bijna niet volgens deze meting. Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat allochtone meisjes het 

minste sporten en dan met name de Turkse en Marokkaanse meisjes (o.a. Elling, 2001). 

Omdat het project Beweegmanagement in de Gemeente Leidschendam-Voorburg is opgesteld voor 

de groepen vijf, zes, zeven en acht van het primair onderwijs is het een logische keuze deze 

doelgroep ook te gebruiken voor dit onderzoek. 

Naast dit argument is er nog een praktisch argument waarom is gekozen voor deze 

basisschoolkinderen. De onderzoekster geeft twee dagen in de week Lichamelijke Opvoeding op de 

Dr. M.M Den Hertogschool in Den Haag in de wijk Bezuidenhout. Omdat de onderzoekster les geeft 

op deze basisschool kan ze de Turkse en Marokkaanse meisjes die op deze school zitten en hun 

ouders gemakkelijk benaderen. 
De tweede basisschool waar het onderzoek is uitgevoerd, is De Springplank in de wijk De 

Prinsenhof in Leidschendam. Voor deze school is gekozen, omdat dit onderzoek in opdracht van de 

Gemeente Leidschendam-Voorburg wordt uitgevoerd en op deze basisschool het hoogste 

percentage allochtone leerlingen zit. 

 

2.1.1. De meisjes 

In totaal zijn tien Turkse, zeven Marokkaanse, drie Afghaanse, twee Surinaamse, één Iraakse en 

één Israëlisch meisje geïnterviewd verdeelt over zeven focusgroepen. Per focusgroep wil de 

onderzoekster ongeveer vier meisjes interviewen. De groepsinterviews zijn steeds gehouden onder 

meisjes van ongeveer gelijke leeftijd met een maximum leeftijdverschil van één jaar. De reden 

hiervoor is dat de jongere meisjes zich anders te veel zouden kunnen richten op de oudere meisjes 

en dit zou de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen schaden.  

Op de Dr. M.M. Den Hertogschool zijn alleen Turkse en Marokkaanse meisjes geïnterviewd. Omdat 

op De Springplank per klas niet voldoende Turkse en Marokkaanse meisjes zitten en de 

groepsinterviews per klas worden gedaan, is ervoor gekozen de Turkse en Marokkaanse meisjes 

aan te vullen met andere allochtone meisjes die weinig of niet sporten. Alle respondenten zijn van 

Islamitische afkomst. 
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De term ‘allochtoon’ in de vraagstelling suggereert dat er respondenten zijn geselecteerd onder alle 

allochtone meisjes. Echter is er in eerste instantie geselecteerd op Turkse en Marokkaanse meisjes 

met een mogelijke sociale achterstand. Vervolgens zijn er, op De Springplank, per groep diverse 

allochtone meisjes met een andere afkomst geselecteerd. Ook deze meisjes hebben mogelijk een 

sociale achterstand. 

De meisjes van de Dr. M.M. Den Hertogschool hebben meer uitgebreid weten te antwoorden over 

hun sportbeleving dan de meisjes van De Springplank. Mogelijk komt dit omdat de meisjes van de 

Dr. M. M. Den Hertogschool de onderzoekster kennen als hun ‘gymjuf’ en zich daardoor vrijer 

voelden om te spreken. De interviews op De Springplank zijn stroever verlopen. De meisjes durfden 

bij aanvang van de interviews nog niet veel te zeggen, praatten elkaar na of zeiden dat ze iets niet 

wisten. Gedurende de interviews zijn de meisjes vrijer geworden en durfden ze vrijuit te spreken.  

 

2.1.2. De docenten Lichamelijke Opvoeding 

Voor dit onderzoek zijn eveneens twee docenten Lichamelijke Opvoeding geïnterviewd. Getracht is 

te achterhalen hoe deze docenten de meisjes stimuleren (meer) te sporten en wat hun bevindingen 

in de lessen zijn ten aanzien van het beweeggedrag van allochtone meisjes. Daarnaast zijn de 

resultaten van de groepsinterviews met de allochtone meisjes besproken en geïnterpreteerd met 

beide docenten.  

De docenten Lichamelijke Opvoeding die zijn geïnterviewd geven les op De Springplank. Een 

docent geeft les in de onder- en de middenbouw (groep 1 tot en met groep 6). De andere docent 

geeft les in de bovenbouw van deze basisschool (groep 7 en 8). 

 

2.1.3. De ouders 

In totaal zijn er drie moeders, een vader en een oudere (volwassen) zus geïnterviewd. Dit zijn 

ouders van geïnterviewde meisjes van de Dr. M. M. Den Hertogschool. Voor deze ouders is 

gekozen omdat de onderzoekster bij de ouders bekend is als gymleerkracht van de school. Hierdoor 

zullen de ouders sneller toestemmen mee te werken aan het onderzoek dan de ouders van de 

meisjes van De Springplank. Op deze school is de onderzoekster niet bekend en zal worden gezien 

als buitenstaander, hierdoor zal minder snel medewerking worden verleend. Omdat de factor tijd 

een belangrijke rol speelt in dit onderzoek is gekozen voor de ouders van de meisjes van de Dr. M. 

M. Den Hertogschool.  

De ouders zijn geselecteerd op hun vaardigheid van de Nederlandse taal. Aan de 

groepsleerkrachten, die de ouders van de meisjes goed kennen, is gevraagd welke ouders zouden 

kunnen worden geïnterviewd op basis van de kennis van de Nederlandse taal. Enkele ouders zijn op 

het schoolplein door de onderzoekster benaderd mee te werken aan het onderzoek. Andere ouders 

zijn door de onderzoekster telefonisch benaderd. 

 

 

2.2. ONDERZOEKSVISIE 

De visie op het onderzoek is interpretatief. Hiervoor is gekozen omdat sporten een sociaal 

fenomeen is. De kinderen en volwassenen die worden geïnterviewd worden beïnvloed door externe 



 

 

Wat beweegt al lochtone meisjes? Een onderzoek naar het beweeggedrag van allochtone meisjes 17 

sociale factoren, maar ook hebben ze de vrije wil om op hun eigen manier te reageren (Gratton en 

Jones, 2007).  

 

Het gedrag van mensen kan niet worden begrepen in termen van causale verbanden, want 

wij zijn geen dode dingen. Wanneer we sport onderzoeken kunnen we niet voorspellen of X 

altijd Y zal veroorzaken omdat we (…) allemaal, in verschillende mate, de vrijheid hebben om 

op talloze manieren te handelen (p. 21) 

 

De verzamelde data zijn niet meetbaar (in getallen), maar zijn zeer complexe data die bestaan uit 

meningen, beweegredenen, gevoelens en emoties van de respondenten. Deze meningen, motieven 

en dergelijke zullen daarom moeten worden geïnterpreteerd door de onderzoekster. De 

onderzoekster heeft geprobeerd interpretaties en ideeën van de respondenten ten aanzien van hun 

sportmotivatie te achterhalen. 

Door het doen van interpretatief onderzoek kan een insiders perspectief worden gegeven (Gratton 

en Jones, 2007). Echter moet uitgekeken worden dat de mening van de onderzoekster (haar biases) 

niet naar voren laat komen, anders zou dit het onderzoek te veel beïnvloeden (Knoppers, 2007).  

 

 

2.3. METHODEN VAN DATA VERZAMELEN 

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze de data zijn verzameld. In de eerste plaats is er 

een literatuurstudie gedaan. Hoe deze tot stand is gekomen is in de eerste subparagraaf te lezen. 

Daarnaast zijn diverse interviews afgenomen. Deze interviews, met allochtone meisjes, met 

docenten Lichamelijke Opvoeding en met ouders worden in de subparafen die volgen besproken. In 

de laatste subparagraaf wordt besproken hoe er tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding 

observaties zijn gedaan.  

 

2.3.1. Literatuurstudie 

Er is nog geen of weinig onderzoek gedaan naar de motieven van allochtone meisjes om (niet) te 

sporten in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. Hierdoor zijn er geen theorieën bekend over deze 

doelgroep. Echter zijn er wel studies gedaan naar de beweegredenen van allochtone meisjes vanaf 

twaalf jaar. Daarnaast zijn tal van onderzoeken verricht naar wat mensen in het algemeen beweegt 

om (niet) te sporten. 

Naast de beweegredenen in kaart te brengen waarom mensen (niet) sporten wordt er in de theorie 

ook de maatschappelijke betekenis van sport uiteen gezet. Hierin worden theorieën van sociaal 

kapitaal, integratie en maatschappelijke effecten op sport besproken. Deze theorieën zouden 

mogelijk kunnen aansluiten bij de resultaten van dit onderzoek en zijn daarom relevant. 

 

2.3.2. Focusgroepen 

In een focusgroep wordt een interview met meerdere (circa vier) personen tegelijk afgenomen. In dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van focusgroepen bij het interviewen van de allochtone meisjes. Voor 

deze manier van interviewen is gekozen omdat deze jonge meisjes erg autoriteitsgevoelig zijn. 
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Omdat ze met de onderzoekster in een groep praten met andere meisjes (klasgenoten) voelen ze 

zich sterker en vrijer. Het nadeel van deze manier van interviews afnemen is dat de kinderen elkaar 

kunnen gaan napraten. De onderzoekster heeft dit probleem proberen te ondervangen door de 

minder dominante meisjes in de focusgroepen als eerste aan het woord te laten.  

De interviews in de focusgroepen zijn semi-gestructureerd afgenomen. Door te werken met een 

topiclijst (zie bijlage I) waar alle onderwerpen op staan kunnen geen belangrijke onderwerpen 

worden overgeslagen. De topics zijn voorgekomen uit de literatuurstudie die eraan vooraf is gegaan. 

Na drie interviews is er op basis van een evaluatie de topiclijst enigszins aangepast.  

Tevens biedt een semi-gestructureerd vorm van interviews afnemen de mogelijkheid om dieper op 

zaken in te gaan of andere onderwerpen aan te snijden. Dit is overigens niet opgepakt door de 

respondenten. 

Alle groepsdiscussies zijn opgenomen met een geluidscassette en vervolgens letterlijk 

uitgeschreven. Bij aanvang van de groepsinterviews vonden sommige meisjes het eng om te praten 

terwijl de geluidsband liep, maar na enkele minuten schonken de meisjes geen aandacht meer aan 

de geluidscassette. 

De interviews hebben plaats gevonden bij de meisjes op school in een leegstaand lokaal of 

werkplek.  

 

2.3.3. Interviews met de docenten Lichamelijke Opvoeding 

De interviews met de docenten Lichamelijke Opvoeding zijn één op één uitgevoerd. Ook bij deze 

interviews is gebruik gemaakt van een geluidscassette. 

Deze interviews zijn, evenals de bij de focusgroepen, semi-gestructureerd afgenomen. Als 

uitgangspunt is de topiclijst van de allochtone meisjes genomen, deze is aangevuld met diverse 

resultaten uit de focusgroepen. De topiclijst in opgenomen in bijlage II.  

 

2.3.4. Interviews met de ouders 

Net zoals met de docenten, zijn de interviews ook één op één afgenomen met de ouders. Bij vier 

ouders is er gebruik gemaakt van een geluidscassette. Een ouder heeft geen toestemming gegeven  

voor het opnemen van het interview. Er zijn tijdens dit interview aantekeningen gemaakt, en deze 

zijn direct na afloop van het interview uitgewerkt. 

Het uitgangspunt voor het maken van de topiclijst (zie bijlage III) zijn de topiclijsten van de 

allochtone meisjes en van de docenten Lichamelijke Opvoeding geweest. Daarnaast zijn de 

resultaten van het interview van de betreffende dochter meegenomen in het interview met de 

ouders.  

 

2.3.5. Observaties 

In diverse gymlessen van de onderzoekster en in lessen van de docenten Lichamelijke Opvoeding, 

die zijn geïnterviewd, zijn observaties uitgevoerd. In de lessen is gekeken hoe de meisjes zich 

gedragen ten opzichte van elkaar, ten opzichte van jongens en ten opzichte van kinderen met een 

andere nationaliteit. Daarnaast is gekeken hoe de meisjes zich gedragen in een spelsituatie. Vinden 

ze het belangrijk om te winnen, of willen ze juist sporten met vriendinnen. 
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Deze observaties dienen ter bevestiging van de data die worden vergaard tijdens de focusgroepen. 

De observaties vormen hierdoor geen dominant onderdeel in de presentatie van de data en wordt 

alleen waarnodig in het rapport vermeld. 

 

 

2.4. ANALYSE 

De analyse van dit onderzoek is gedeeltelijk gedaan aan de hand van de methode die Boeije (2005) 

in haar boek Analyseren in kwalitatief onderzoek: denken en doen beschrijft.  

De data worden uiteengerafeld door de onderzoekster en constant met elkaar vergeleken om te zien 

of ze overeenkomsten vertonen of niet, of ze bij elkaar horen in een cluster of niet, en waarom dat 

zo is (Boeije, 2005). Op deze manier worden de gegevens continu geïnterpreteerd. Uit de 

fragmenten die bij elkaar worden gezet wordt een korte samenvatting gemaakt en hieraan wordt een 

label of code gehangen. Deze samenvatting vormt het uitgangpunt voor de data die worden 

gepresenteerd in hoofdstuk zes. Aan deze samenvatting worden, waar nodig, enkele pakkende 

citaten toegevoegd. De label of code wordt gebruikt als kopje voor de (sub)paragraaf waarin deze 

data worden besproken. 
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3. Maatschappelijke betekenis van de sport 

In dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke betekenis van sport uiteengezet. Als eerste wordt er een 

korte inleiding gegeven waarna vervolgens in paragraaf twee verschillende maatschappelijke 

betekenissen van sport worden genoemd. Paragraaf drie gaat in op het sociaal kapitaal dat 

verworven wordt in en door sport. Integratie in en door sport staat centraal in paragraaf vier. De 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de maatschappelijke effecten van sport.  

 

 

3.1. INLEIDING 

Pas vanaf de jaren ’60 in de vorige eeuw is er aandacht gekomen voor sport vanuit de politiek, maar 

in de laatste tien à vijftien jaar is de maatschappelijke en politieke aandacht voor sport sterk 

toegenomen. Voorheen werd sport sterk geassocieerd met de verenigingssport. Hiermee wordt 

bedoeld dat als men sportte, men dat (als gezin) bij een sportvereniging deed, zoals een voetbal- of 

handbalvereniging. Maar aan het einde van de 20e en begin van de 21e eeuw is sport uitgewaaierd 

over brede delen van de samenleving. De sport beoefening vindt niet meer alleen in 

verenigingsverband plaats, maar heeft zich op diverse vlakken verbreed. Sport heeft alles van doen 

met andere sectoren in de samenleving. Sport is ‘life-style’ en sporttrends beïnvloeden de mode, de 

muziek en de cultuur (Van den Heuvel, 2004). Hierbij kan gedacht worden aan vrijetijdskleding die 

gemaakt wordt door sportmerken als Puma en Nike of dansstijlen (bijvoorbeeld streetdance) 

waaraan een bepaalde kledingstijl is gekoppeld. 

Deze uitwaaiering van de sport over de gehele samenleving gaat gepaard met twee trends waar 

socioloog Crum in het begin van de jaren negentig op wees (Van den Heuvel, 2004). Crum spreekt 

van versporting van de maatschappij (en noemt dit later versporting van de sport) en ontsporting van 

de sport. Met versporting van de maatschappij bedoelt Crum (2001) de onstuitbare, culturele 

opwaardering van de sport. Met ontsporting van de sport bedoelt Crum dat het accent van 

presteren, winnen en records behalen is verlegd naar ‘alternatieve’ vormen van sportbeoefening. 

Het gaat hierbij om plezier hebben en je lekker voelen, om fitness en er goed uit zien. Er komen 

nieuwe aanbieders, anders dan in verenigingsverband, die op deze nieuwe opvattingen van 

sportieve vrijetijdsbesteding inspelen, met name op individuele basis. Het meest voor de hand 

liggende voorbeeld is de commerciële fitnessinstelling. Andere voorbeelden zijn straatvoetbal en 

bijvoorbeeld hardlopen met een vriendenclubje.  

Ook nu (anno 2008) zijn nog steeds sporen zichtbaar van enerzijds ‘versporting van de 

samenleving’ en anderzijds ‘ontsporting van de sport’. “De sporter van nu laat zich meer inspireren 

door het ‘new, fresh and exciting’, van Coca Cola dan door het ‘citius, altus fortus’ (sterker, hoger, 

beter) van Coubertin – de grondlegger van de Olympische spelen” (Hoekman e.a., 2007; 49). In die 

zin laat het onderzoek van Hoekman e.a. zien dat er nu niet alleen sporen van ‘versporting van de 

samenleving’ maar ook van ‘ontsporting van de sport’ is. 
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3.2. MAATSCHAPPELLIJKE BETEKENIS 

Beide ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de maatschappelijke betekenis van sport de 

afgelopen decennia sterk is toegenomen.  

 

Sport is uitgegroeid tot een levenssfeer met een laagdrempelig karakter, die betekenis 

verleent aan mensen uit alle lagen van de bevolking. In politiek-bestuurlijke kring bestaan 

hoge verwachtingen van de bijdrage die deze levenssfeer te bieden heeft aan de sociale 

integratie en cohesie. (…) Ondanks de toenemende pluriformisering en differentiatie van de 

sportwereld hebben niet alle groepen mensen dezelfde mogelijkheden om aan sport deel te 

nemen (Verweel e.a., 2005; 7). 

 

Ook Van den Heuvel (2004) onderkent dat sport de afgelopen jaren maatschappelijke betekenis 

heeft gekregen. Hij zegt dat sport een rol toebedeeld krijgt in het streven naar een gezonde en 

sociale samenleving zoals in de BOS-driehoek1. Daar tegenover stelt Van den Heuvel dat sport ook 

iets eigens heeft: Het is gewoon leuk om te doen, de kick van het bewegen is voor velen de essentie 

van sport. 

Van den Heuvel (2004) beschrijft dat vanuit de nationale en lokale overheid meer dan ooit een 

beroep gedaan wordt op de sport om doelstellingen van beleid te realiseren. Van den Heuvel 

onderscheid vier maatschappelijke betekenissen: 

 

1. De vormende waarde van sport. Sport wordt hier in verband gebracht met psychische, 

morele en fysieke ontwikkeling van individuen. 

2. De sociaal-integratieve waarde van sport. Hierbij gaat het om sociale binding en sociale 

interactie. Het ontmoeten van andere mensen en nieuwe vriendschappen opbouwen. 

Daarnaast kan sport van belang zijn voor de integratie en emancipatie van etnische groepen 

of groepen in achterstandssituaties. Sport kan ook worden ingezet om de eigen identiteit te 

accentueren of zich te onderscheiden van andere groepen. 

3. De gezondheidswaarde van sport. Sport (en bewegen in het algemeen) heeft positieve 

effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid. 

4. De economische waarde van sport. Sport kan economisch positieve effecten genereren. 

 

De maatschappelijke betekenis van sport (en met name de eerst drie genoemde hierboven), komen 

op lokaal niveau onder andere tot uiting in de samenwerking tussen de sectoren jeugd/welzijn, 

onderwijs en sport. Deze samenwerking staat bekend als de samenwerking in de BOS (Buurt, 

Onderwijs en Sport)-driehoek (Van den Heuvel, 2004). In de volgende twee paragrafen die volgen 

zal worden verdiept in de sociaal-integratieve waarde van sport. 

 

 

 

                                                      
1 BOS-driehoek staat voor een samenwerkingsverband tussen Buurt, Onderwijs en Sport. 



 

 

Wat beweegt al lochtone meisjes? Een onderzoek naar het beweeggedrag van allochtone meisjes 22 

3.3. SOCIAAL KAPITAAL LEIDT TOT INTEGRATIE 

Het boek Bowling Alone beschrijft Putnam (2001) dat in een samenleving waarin weinig sociale 

samenhang is, mensen minder geneigd zijn om elkaar te vertrouwen.  

 

In een samenleving waar het sociale leven daarentegen veel meer ontwikkeld is, hebben 

mensen meer vertrouwen in elkaar en in de overheid. Dit werkt de economische bloei en 

algemene welvaart in de hand. Het is in deze context dat Putnam het belang van een 

florerend verenigingsleven benadrukt (Scheerder, e.a., 2006; 179). 

 

In het verlengde hiervan zegt Uslaner (1999, in Scheerder, e.a., 2006) dat sportactieve individuen 

meer intermenselijk vertrouwen hebben in elkaar. Hierdoor beschouwen Scheerder, e.a. (2006) de 

sport, en de sportvereniging in het bijzonder, als een ideale, sociale gemeenschap waar het individu 

de sociale band met zijn medemens kan intensiveren. “In dezelfde club of discipline sportactief bezig 

zijn, leidt tot een gevoel van saamhorigheid” (p. 181). Mensen die matig tot zeer intens sport 

bedrijven, beschikken daarnaast over een groter aantal vrienden dan mensen die dit niet doen. 

Het onderzoek van Scheerder e.a. (2006) laat zien dat sport gezien kan worden als een 

(ontmoetings)platform waar sociale (bijvoorbeeld nieuwe vrienden leren maken), organisatorische 

(bijvoorbeeld engagement in vrijwilligerswerk), communicatieve (bijvoorbeeld voor allochtonen: beter 

de Nederlandse taal leren beheersen) en persoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld zelfvertrouwen, 

eerlijkheid) ontwikkeld en zelfs verdiept kunnen worden. Tevens zijn indicaties dat de 

(sport)vereniging beschouwd kan worden als een sociale praktijk waar onderling kennis en ervaring 

opgedaan en uitgewisseld kan worden (zoals inzake werk of opvoeding). Dit betreft, en dan vooral in 

gemengde sportverenigingen, ook het leren kennen van elkaars (culturele en religieuze) gebruiken 

en tradities (bijvoorbeeld douchegebruik, ramadan, alcohol drinken, crematies) en de verschillen in 

sociale omgang. Sociale grenzen worden dan overstegen waardoor men in contact komt met 

mensen buiten het eigen netwerk, er worden bruggen geslagen tussen mensen met een 

verschillende sociale en culturele afkomst (Scheerder, e.a. 2006). Putnam (2001) spreekt in dit 

geval van “bridging social capital”. 

Echter blijkt uit het onderzoek van Scheerder e.a. (2006) dat er via nieuwe ontmoetingen door 

actieve sportdeelname betrekkelijk weinig (nieuwe) diepe vriendschappen tot stand komen. 

Gesprekken tussen de meeste sporters zijn, zowel voor, tijdens als na het sportmoment, weinig 

sportoverstijgend (en dus voornamelijk sport-, club- of team gerelateerd).  

 

Ook zijn vriendschappen, opgebouwd via de sport, veelal weinig duurzaam van aard. Het 

beëindigen van een clublidmaatschap blijkt vaak weinig garantie te bieden om sociale 

(schijn?) verbindingen nadien alsnog in stand te houden (…). Samen sporten leidt dus niet 

noodzakelijkerwijze tot sociale interactie én (betekenisvolle) ontmoetingen (p. 189). 

 

Ook biedt sporten binnen een sportvereniging de mogelijkheid zich te distingeren van mensen die 

op een andere manier niet aan sport doen. “Het onderscheidende vermogen van sport maakt dat de 
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sociaal-integratieve waarde van sportbeoefening blijkbaar voornamelijk binnen de eigen geleding 

bewerkstelligd wordt” (Scheerder, e.a., 2006; 181). 

Men treedt hier voornamelijk in interactie met leden van de eigen club. Putnam (2001) noemt dit 

bonding social capital.  

 

Sport zou dus niet steeds de voorbeeldfunctie vervullen die haar vaak en gemakkelijk wordt 

toegemeten in het kader van het integratiediscours. Waar in de sociaalkapitaalbenadering 

de sport een middel is tot het creëren van sociaal kapitaal, wordt volgens de sociaal 

conflicttheorie het sociale kapitaal dat men via de sport verwerft aangewend om zich sociaal 

van anderen te onderscheiden (Scheerder, e.a., 2006; 181). 

 

Het onderzoek van Verweel e.a. (2005) maakt echter aannemelijk dat sportverenigingen een 

belangrijke functie vervullen in de multiculturele samenleving. Sportverenigingen vormen een 

context waarbinnen sociale netwerken ontstaan, normen van wederkerigheid tot ontwikkeling komen 

en sociaal vertrouwen wordt gegenereerd. 

 

In sportverenigingen doen mensen veel kennis, vaardigheden en contacten op die ook buiten 

de sport van pas komen. Als zodanig fungeren verenigingen voor autochtonen en allochtonen 

als broedplaats voor sociaal kapitaal. En voorzover de beeldvorming tussen autochtonen en 

allochtonen over en weer verandert, is dat bijna altijd in positieve zin (p. 20). 

 

Volgens Verweel e.a. wordt zowel in eigen verenigingen van allochtonen als in clubs waar 

allochtonen en autochtonen gemengd sporten sociaal kapitaal vergaard. “De veronderstelling dat 

allochtonen in eigen verenigingen bonding sociaal kapitaal opbouwen en in gemengde verenigingen 

bridging sociaal kapitaal, dient te worden genuanceerd” (p. 20). Wel merken de onderzoekers op dat 

er accentverschillen zijn, maar in beide type verenigingen worden beide sociaal kapitaal verworven.   

 

 

3.4. INTEGRATIE 

Blok (2004) definieert integratie als volgt:  

 

Een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving wanneer sprake is van 

een gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal economisch terrein, kennis 

van de Nederlandse taal en wanneer gangbare waarden, normen en gedragspatronen 

worden gerespecteerd. Integratie is een tweezijdig proces: enerzijds wordt van nieuwkomers 

verwacht dat zij bereid zijn te integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die 

integratie mogelijk maken (Tweede Kamer, 2004 in Verweel e.a., 2005). 

 

In de Nota Tijd voor Sport (2005) wordt aandacht besteed aan integratie. Een van de pijlers van 

deze nota is “Meedoen door sport”. Sport kan volgens deze nota een prominente rol spelen in het 

‘Breed Initiatief Maatschappelijke Binding’ dat het kabinet in 2004 lanceerde omdat sporten in iedere 
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context voor jong en oud, ontspannend en leuk is. “Het is een uitgelezen ontmoetingsplaats voor 

iedereen. De educatieve waarde van sport en de lichamelijke opvoeding kan optimaal worden benut 

voor doeleinden zoals integratie (…)” (p. 37). 

 

Sociale integratie is het opdoen van verschillende sociale contacten en vriendschappen. Men voelt 

zich verbonden met een bepaalde sport(er) of sportclub en daardoor met een wijk, stad of land, 

sterke groepscohesie bij teamsporten. Het krijgen van een baan in of via de sport, of het wegnemen 

van barrières en vooroordelen tussen bepaalde groepen in de samenleving. Sport kan hierdoor een 

integrerende werking hebben tussen verschillende personen en groepen mensen, maar dit gebeurt 

op uiteenlopende manieren (Elling en De Knop, 1998). 

 

Sociale integratie, of beter gezegd, het gebrek hieraan, wordt als een van de belangrijkste 

problemen gezien in onze huidige samenleving. Maatschappelijke tendensen als 

individualisering, toenemende immigratie en algemeen normverlies enerzijds en nieuwe 

‘verzuilingsprocessen’ op grond van etnische achtergrond, leeftijd en/of seksuele voorkeur 

anderzijds worden onder andere als verklaring gezien voor een afname van sociale cohesie. 

Binnen dit maatschappelijke probleem van sociale integratie wordt de sport door sommigen 

vooral opgeval als ‘spiegel’, door anderen als ‘tegenwereld’ of ‘instrument’ (Elling en De Knop; 

131). 

 

Als sport als ‘spiegel’ van de samenleving gezien wordt betekent dit dat de sport te maken heeft met 

processen als discriminatie en in- en uitsluiting (Van Bottenburg en Schuyt en Merkel en 

Tokarski,1996, in Elling en De Knop). Daar tegenover staat dat sport echter ook gezien kan worden 

als ‘tegenwereld’, met een integratief karakter dat ‘eigen’ is aan sport en als inspiratie kan dienen 

voor de samenleving (Elling en De Knop, 1998).  

Deze (potentiële) integratieve betekenis en functie van sport wordt meer en meer benadrukt door de 

landelijke sportkoepel NOC*NSF en de overheid. “Zo zou sport als belangrijk instrument worden 

ingezet als middel tot sociale integratie van bijvoorbeeld etnische minderheden” (in Elling en De 

Knop, 1998; 132). 

 

3.4.1. Functionele, morele en expressieve argumenten voor integratie 
Elling en De Knop onderscheiden in “’Sport integreert’, maar niet altijd en voor iedereen” (1998) drie 

argumenten voor integratie en segregatie. Als eerste onderscheiden zij de functionele argumenten 

van integratie of segregatie. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op sportintrinsieke kenmerken.  

 

Een efficiënte afstemming en coördinatie van handelen staan centraal. Sportteams worden in 

principe samengesteld op basis van functionele argumenten, wat betekent dat de sporters 

met de beste vaardigheden worden opgesteld, ongeacht leeftijd, opleiding, sociaal-

economische afkomst, etnische achtergrond of huidskleur (p. 135). 
 

Het investeren in de (allochtone) jeugd gebeurt omdat hierdoor zoveel en zo vroeg mogelijk talenten 

kunnen worden ontdekt en daarmee is deze investering voornamelijk gebaseerd op functionele 
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argumenten, in plaats van op bijvoorbeeld (morele) pedagogische overwegingen (in Elling en De 

Knop, 1998). 

Het uitgangspunt van morele argumenten is het komen tot een rechtvaardig normenstelsel, 

waardoor de integriteit van alle mensen gewaarborgd blijft (vgl. Taylor, 1995, in Elling en De Knop, 

1998). “Participatie en integratie van allerlei achterstandsgroeperingen in de sport zijn voornamelijk 

gebaseerd op het morele principe van gelijke kansen en mogelijkheden” (Elling en De Knop, 1998: 

135). Deze auteurs zeggen dat behalve op grond van functionele argumenten ook op morele 

gronden geïnvesteerd moet worden in sportbeoefening van de jeugd en etnische minderheden. 

Als laatste onderscheiden De Knop en Elling expressieve argumenten. Deze verwijzen onder 

andere naar de erkenning van en mogelijkheid tot ontwikkeling van een individuele en/of collectieve 

identiteit. “Bij vrijetijdsactiviteiten en vriendschappen zijn het ‘je-zelf-kunnen-zijn’ en een bepaalde 

mate van herkenbaarheid, van persoonlijke en sociale overeenkomsten tussen mensen, belangrijk” 

(Adams en Blieszer, 1994, in Elling en De Knop, 1998: 136). Een voorbeeld waarbij expressieve 

argumenten centraal staan is sportbeoefening in ‘eigen kring’ (op basis van bijvoorbeeld religieuze 

overtuiging, etniciteit of seksuele voorkeur) waarbij tegelijkertijd sprake is van een bepaalde vorm 

van integratie en segregatie. Ook als men de wens heeft om samen met vrienden te sporten 

ondanks iemands mogelijkheden om op hoger niveau te sporten, komt voort uit expressieve 

overwegingen (Elling en De Knop, 1998). 

Elling en De Knop (1998) beschouwen sociale integratie eigenlijk als een soort ‘paraplubegrip’ 

waaronder verschillende betekenissen kunnen worden geplaatst. 

 

3.4.2. Drie dimensies van sociale integratie 
Elling en De Knop (1998) maken onderscheid tussen integratie in de sport en integratie door de 

sport. Enerzijds kan de sportpraktijk volgens hen als een relatief zelfstandige maatschappelijke 

sector worden gezien waarbinnen uiteenlopende vormen van sociale integratie plaatsvinden, 

daarnaast kan de sportpraktijk bijdragen aan een bredere vorm van integratie binnen onze 

samenleving. Ze onderscheiden de volgende dimensies van sociale integratie: 

- structurele integratie (participatie); 

- sociaal-culturele integratie (acceptatie); 

- sociaal-affectieve integratie (vriendschap). 

 

Structurele integratie: participatie 

Sociale integratie in de samenleving wordt volgens Elling en De Knop (1998) door beleidsmakers en 

onderzoekers vaak vertaald in participatie van burgers binnen verschillende sectoren. Zij noemen dit 

structurele integratie. “Onderwijs, arbeid en huisvesting worden daarbij genoemd als de meest 

fundamentele ‘sferen van integratie’” (Engbersen en Gabriëls, 1995, in Elling en De Knop, 1998; 

138). Sportdeelname of dit nu georganiseerd of ongeorganiseerd is, in ‘eigen’ kring, in de buurt of 

via het werk is dus een vorm van integratie op structureel niveau Elling en De Knop, 1998). 

 

Op deze wijze kan topsport voor mensen uit lagere sociale klassen, onder wie veel 

personen uit etnische minderheidsgroepen, als maatschappelijk stijgingskanaal 

functioneren. In (sport)sociologische termen wordt dan gesproken van sociale mobiliteit 
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(Calhoun, 1981, in Elling en De Knop, 1998 en Coackley, 1994 in Elling en De Knop, 1998; 

138). 

 

Sociaal-culturele integratie: acceptatie 

Door sportparticipatie kunnen mensen met verschillende achtergronden en met uiteenlopende 

waarden en normen met elkaar in contact komen. Vooroordelen die men over elkaar heeft zouden 

hierdoor kunnen worden weggenomen, maar tevens worden versterkt. Er kan dus uitwisseling zijn 

van verschillende opvattingen en het bereiken van wederzijds respect, waardoor een vorm van 

culturele integratie plaatsvindt. Omdat sportparticipatie voor achterstandsgroepen in de samenleving 

vaak minder belemmeringen kent dan bijvoorbeeld participatie op de arbeidsmarkt, “wordt de 

sportwereld vaak opgevat als een ‘open’ integratieve cultuur, waar mensen alleen op sportprestaties 

beoordeeld worden en er geen sprake is van (onbewuste) processen van discriminatie of uitsluiting” 

(Elling en De Knop, 1998; 139). 

De integratie op sociaal-cultureel niveau kan, evenals de structurele integratie, beperkt blijven tot de 

sport, maar kan de algemene beeldvorming van mensen ook beïnvloeden. 

 

Sociaal-affectieve integratie: vriendschap 

Door gezamenlijk te sporten komt men met elkaar in contact en kunnen er vriendschappen worden 

gesloten (Elling en De Knop, 1998).  

 

Een bepaalde mate van sociaal-affectieve integratie, van samenwerking en eensgezinde 

doelgerichtheid is een voorwaarde voor het goed functioneren van een team. Sporters 

hoeven echter niet elkaars beste vrienden te zijn om goede prestaties te leveren” (Matheson 

e.a., 1995 in Elling en De Knop, 1998 en Ronglan, 1997 in Elling en De Knop, 1998; 140). 

 

De Knop en Elling (1998) geven aan dat de vriendschappen die gevormd zijn ook sportoverstijgend 

kunnen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat naast de gezamenlijke trainingen en wedstrijden ook 

andere activiteiten worden ondernomen. 

Miljoenen mensen met uiteenlopende achtergronden doen aan georganiseerde sport. Dit biedt 

mogelijkheden om allerlei ‘gemengde’ sociale contacten op te doen, vriendschappen te sluiten of 

een partner te vinden (sport als ‘huwelijksmarkt’). Maar deze ‘gemengde’ sportbeoefening biedt 

geen garantie voor ‘gemengde’ vriendschappen (Chu en Griffey, 1982 in Elling en De Knop, 1998; 

141 en Scheerder, e.a. 2006).  

 

Sportbeoefening kan dus leiden tot het aangaan van nieuwe vriendschappen in en door 

sport, maar bestaande vriendschappen kunnen ook invloed hebben op de wijze van 

sportdeelname. Vriendschap kan als belangrijkste expressieve dimensie voor sporters soms 

zwaarder wegen dan functionele en/of morele aspecten (Elling en De Knop, 1998; 141). 

 

In de literatuur van Elling en De Knop (1998) kwam reeds ter sprake dat de relatie tussen sport en 

sociale integratie niet eenduidig is. “De mogelijkheden tot structurele of culturele integratie zijn onder 

andere afhankelijk van sociale variabelen zoals leeftijd, validiteit, etniciteit en seksuele voorkeur” 
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(1998; 141). Sporters met bepaalde sociale kenmerken kunnen op basis van (negatieve) ervaringen 

besluiten om ‘gemengd’ of in ‘eigen’ kring te sporten. Voorbeelden van negatieve ervaringen kunnen 

discriminatie, een dominante ‘witte’ sfeer et cetera zijn.  

 

Structurele integratie in de sport is een voorwaarde, maar biedt geen garantie voor sociaal-

culturele en sociaal-affectieve integratie. De diverse vormen van integratie kunnen 

sportoverstijgend zijn en bijdragen aan maatschappelijke integratie, maar de mate van 

sociale integratie in de samenleving kan ook van invloed zijn op de mogelijkheden van 

verdere integratie in de sport (Elling en De Knop, 1998; 141). 

 

Deze drie dimensies staan niet los van elkaar, maar ze interacteren.  

 

Hoewel het in de praktijk niet altijd makkelijk is om de diverse aspecten van elkaar te 

onderscheiden, is het zeker voor beleidsmakers zinvol om duidelijk accenten te kunnen 

leggen. Gaat het bij integratie in de sport bij de ene groepering voornamelijk om (gemengde) 

sportparticipatie, bij een andere kan het accent sterker liggen op het opdoen van diverse 

sociale contacten door sport of op emancipatie en acceptatie van een bepaalde groep in de 

samenleving. Onderscheid is des temeer van belang omdat de verbanden tussen de diverse 

dimensies niet eenduidig zijn (Elling en De Knop, 1998: 137). 

 

 

3.5. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN VAN SPORT 

Stegeman (2007) concludeert in zijn onderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de 

cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling dat sport en bewegen ontegenzeggelijk op tal van 

gebieden positieve effecten hebben. Of deze effecten worden gerealiseerd is geheel afhankelijk van 

de context waarin de activiteiten worden aangeboden.  

 

Het is zonder meer duidelijk dat de eventuele effecten zich niet perse voordoen. (…) Of en 

hoe deze effecten zich voordoen hangt nauw samen met de aard van de interactie tussen de 

leerlingen en hun leraren, ouders en sportleiders. Contexten die positieve ervaringen 

benadrukken en worden gekenmerkt door plezier, diversiteit, en het engagement van allen, en 

die worden geleid door daartoe aangewezen (toevertrouwde) en goed opgeleide leraren en 

trainers/coaches/sportleiders en ondersteunende en geïnformeerde ouders, beïnvloeden het 

karakter van deze fysieke activiteiten en in hoge mate en doen de waarschijnlijkheid 

toenemen dat de mogelijke positieve effecten van deelname worden gerealiseerd (Stegeman, 

2007; 21-22 zie ook Janssens & Stegeman, 2004) 

 

Stegeman (2007) laat in zijn conclusie ook zien dat er een relatie is tussen fysieke activiteiten op 

school en de schoolprestaties bij andere vakken/leergebieden. Daarnaast zegt hij dat er een 

aanleiding is om te veronderstellen dat er een positieve relatie is tussen (succesvolle) sport (en 

beweeg)participatie en het welbevinden en het gevoel van eigenwaarde. Als derde is er ook een 
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aanleiding om te veronderstellen dat deelname in de sport en bewegen onder voorwaarden 

(waaraan in het kader van het onderwijs bij uitstek kan worden tegemoetgekomen) bij kan dragen 

aan het bevorderen van pro-sociaal gedrag. Als laatste zijn er aanwijzingen dat een aantrekkelijk 

aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten onder voorwaarden schooluitval en schoolverzuim kan 

beperken. 

 

 

3.6. TOT SLOT 

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat sport de afgelopen jaren een maatschappelijke betekenis 

heeft gekregen. Naast dat sport gewoon leuk is om te doen kan sport ook bijdragen om 

doelstellingen van (gemeentelijk) beleid te realiseren. Zo kan sport leiden tot briding en bonding 

social capital (2001, Putnam). Sportverengingen vormen een context waarbinnen deze sociale 

netwerken ontstaan. Sport kan ook bijdragen aan structurele, sociaal-culturele en sociaal-affectieve 

integratie.  

De literatuur die in dit hoofdstuk is besproken is relevant voor de eerste deelvraag: Welke 

betekenissen geven allochtone meisjes aan sport? De meisjes doen tijdens het sporten 

verschillende (soorten) vriendschappen op. Daarnaast kunnen er verschillende vormen van 

integratie optreden tijdens het sporten. 
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4. Beweeggedrag 

Dit hoofdstuk zal ingaan op het beweeggedrag van jongeren. Als eerste zal het beweeggedrag 

worden besproken van de jeugdigen. Vervolgens zal worden ingegaan op het beweeggedrag van 

allochtonen en als laatste op het beweeggedrag van allochtone meisjes. Hierna wordt aangedacht 

besteed aan de gevolgen en oorzaken van inactiviteit onder deze groepen. Als laatste wordt 

ingegaan op enkele oplossingen voor deze inactiviteit.    

 

 

4.1. BEWEEGGEDRAG 

4.1.1 Jeugdigen 
Vaak wordt er geroepen door willekeurige mensen dat de jeugdigen minder sporten. Deze uitspraak 

wordt door onderzoeken weerlegd (bijv SCP, 2000). Wat wel is aangetoond in onderzoek, is dat 

jongeren steeds meer lijden aan overgewicht, wat vooral veroorzaakt lijkt te worden door een 

mindere gezonde leefwijze, waaronder een grotere inactiviteit (Mulder & Reijneveld, 1998; in Elling 

& Klerken, 2002). Op dit moment is een op acht jongens te dik en een op de zeven meisjes, dat is 

12,5 respectievelijk ruim veertien procent van de jeugd in Nederland. In grote steden ligt dit 

percentage nog hoger. In Den Haag is onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat achttien procent van 

de basisschoolleerlingen te zwaar is (GGD Den Haag, 2007). Overgewicht komt het vaakst voor 

volgens dit onderzoek bij Turkse kinderen. Acht procent van de Turkse kinderen heeft ernstig 

overgewicht. 17,8 procent heeft matig overgewicht. Marokkaanse kinderen komen op een tweede 

plaats met respectievelijk 6,7 en 16,3 procent (GGD Den Haag, 2007). 

Veel jongeren halen de Beweegnorm, die is vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Sport en 

Bewegen (NISB), niet. Deze norm houdt in dat jongeren dagelijks een uur matig intensief lichamelijk 

actief moeten zijn, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week een positief effect hebben op 

de lichamelijke fitheid (Kemper e.a. 2000). Onder deze beweegnorm valt niet alleen de sport, maar 

ook bijvoorbeeld het lopen naar school, buitenspelen en fietsen naar de sportclub. Het is daarom 

niet zo dat jongeren per definitie minder sporten, maar ze bewegen wel minder frequent en/of leven 

ongezonder (Elling & Klerken, 2002). Opgemerkt moet worden dat sporters in de zomer meer 

bewegen. Het mooie weer leidt hier tot meer beweging. Dit komt tot sterkst tot uitwerking bij 

vrouwen (Hoekman, e.a., 2007). Mogelijk zou het kunnen zijn dat kinderen in de zomer door het 

mooie weer meer buiten spelen en dus de beweegnorm vaker halen. 

De sportbeoefening van sommige jongeren is volgens Elling (2002) zeer gevarieerd en vluchtig zij 

vertonen een soort zapgedrag (zie ook Frelier en Janssens, 2007). Vooral ongebonden sportende 

jongeren, waaronder veel allochtonen gaan op speelse wijze om met sport, er is hier sprake van de 

trend zoals ook door Crum (2001) is aangegeven “ontsporting van de sport” (zie paragraaf 1.1.). 

Hierbij zijn plezier, vriendschap, lichaamsbeleving en –stylering minstens even belangrijk als 

meetbare prestaties en competitie (Elling, 2002). 

In het onderzoek van Hoekman e.a. (2007) wordt dit zapgedrag maar ten dele bevestigd. Over het 

algemeen geven sporters juist blijk van grote trouw aan de sport waar zij ooit mee zijn begonnen 
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(zie ook Elling 2007). Dit onderzoek spreekt over het sportgedrag van sporters van 25 jaar en ouder. 

Of dit wel voor de jongere generaties geldt wordt in dit rapport niet genoemd.  

 

4.1.2. Allochtonen 

Janssens en Van Bottenburg (1999) beschrijven dat allochtonen minder aan sport doen dan 

autochtonen (ondanks dat de concentratie van allochtonen in de sport wel toe neemt). Elling en De 

Knop (2006b) zeggen echter dat jonge allochtone mannen ongeveer evenveel aan sport doen als 

autochtone jongens. Wel zijn allochtonen minder vaak lid van een sportvereniging. Als ze lid zijn bij 

een vereniging is dit voornamelijk bij een ‘reguliere’ van oorsprong autochtone vereniging. Deze 

verenigingen zijn de laatste jaren (in de grote steden) erg verkleurd. Daarnaast is het zo dat er de 

laatste jaren steeds meer ‘eigen’ (allochtone) verenigingen zijn bijkomen. Allochtonen sporten 

daarentegen relatief vaak in sportscholen, zwembaden of ‘ongeorganiseerd’ en zijn in minder 

diverse takken van sport actief. 

Hoewel meisjes en jongens met diverse etnische achtergronden verschillende keuzes maken in de 

sporten die zij beoefenen, kan er volgens Elling worden vastgesteld dat er: 

 

hoofdzakelijk traditionele sekse- en etnisch specifieke keuzes worden gemaakt. Zowel in 

eigen sportkeuze als (media)voorkeuren kiezen jongens nog steeds massaal voor ‘harde’ 

(team)sporten en meisjes juist vaker voor individuele ‘gracieuze’ sporten. Ten aanzien van 

etniciteit zijn ‘streetsports’ zoals pleintjesbasketbal en –voetbal vooral populair onder etnische 

minderheden (2002; 237). 

 

Volgens Janssens en Van Bottenburg (1999) zijn vooral basketbal, boksen, cricket, honk- en softbal, 

karate, voetbal en worstelen populair onder de allochtone bevolkingsgroepen. 

Allochtonen sporten voornamelijk binnen school of in de buurt.  
 

 (…) er wordt door allochtonen veeleer verwezen naar de school of buurt als belangrijk 

 socialiserend middenveld, eerder dan dat de sport(vereniging) een integratiefunctie 

 heeft gekend (Scheerder, e.a.2006; 191). 

 

4.1.3. Allochtone meisjes 
Allochtone meisjes, en met name Turkse meisjes, sporten het minst (Elling, 2001; Janssens & Van 

Bottenburg, 1999; Elling en De Knop 2006b). De school blijkt volgens De Knop e.a. (1996) een 

belangrijke rol in te nemen bij de sportbeoefening van deze doelgroep. Vaak is de school immers de 

enige manier waardoor ze met sport in georganiseerd verband in aanraking komen” (p. 160). Dit 

beperkt zich meestal tot de lessen Lichamelijke Opvoeding en sport in schoolverband. 

De allochtone meisjes die sporten verleggen hun interesse van sportvereniging naar sportschool, 

waar ze aan fitness/aerobics doen” (Elling, 2002 en Elling en De Knop 2006b). Ook zwemmen is 

populair onder deze doelgroep (Elling en De Knop 2006b). Men name solo- en non-contactsporten 

zijn bij deze doelgroep populair (Hoekman, e.a., 2007). In een ander onderzoek van Elling (2001) 

komt ook naar voren dat 44 procent van de sportende allochtone meisjes kiest voor fitness/aerobics. 

Daarnaast concludeert zij in dat onderzoek dat voetbal onder allochtone meisjes steeds populairder 
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wordt en dat veel allochtone meisjes de voorkeur geven aan recreatieve sportbeoefening (Elling en 

De Knop 2006b).  

Veel allochtone meisjes blijken zich wel bewust van het belang van een gezonde leefstijl en roken 

en drinken dan ook nauwelijks (op grond van hun geloofsovertuiging), maar doen (te) weinig aan 

beweging. 

 

 

4.2. GEVOLGEN INACTIVITEIT 

Een fysiek weinig actieve leefwijze leidt volgens Elling (2002) onder jongeren niet direct tot 

gezondheidsklachten, maar het verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en 

osteoporose op oudere leeftijd. Daarnaast lopen jonge diabeten, kinderen met een hoge bloeddruk, 

inactieve kinderen et cetera de kans om op oudere leeftijd een clustering van (deze) 

gezondheidsrisico’s te vertonen. Overgewicht komt bij allochtone vrouwen bijvoorbeeld vaker voor 

dan onder autochtone vrouwen (Dijkshorn, 2002 in Elling & Klerken, 2002). 

Uit dezelfde studie van Elling en Klerken blijkt dat niet alleen bekend is dat de jeugd als geheel de 

afgelopen jaren op steeds jongere leeftijd meer gezondheidsbedreigende leefgewoonten vertoont, 

ook is er steeds meer inzicht in de relatie met bepaalde sociale kenmerken. Vaak hangt dit op 

complexe wijze samen met sekse, leeftijd, sociaal-economische status, opleiding en etniciteit 

(Jansen e.a., 2002 in Elling & Klerken, 2002). 

 

Zo zijn vooral jongens in de pubertijd, met een lagere sociaal-economische status, die een 

lagere opleiding volgen en/of vroegtijdig het onderwijs verlaten meer geneigd tot het 

gebruiken van alcohol en/of drugs. Hoewel veel allochtonen tot de lagere sociaal-

economische groepen behoren, blijken Turkse jongens echter juist vaak minder alcohol en 

drugs te gebruiken. Vooral meisjes met een lagere sociaal-economische status en/of die tot 

een etnische minderheidsgroep behoren sporten vaak weinig (DSP, 2000; Elling, 2002 in 

Elling & Klerken, 2002). Ook is bekend dat vooral op oudere leeftijd overgewicht relatief vaak 

voorkomt onder allochtone vrouwen (Dijkshorn, 2002 in Elling & Klerken, 2002) (Elling & 

Klerken, 2002; 3-4). 

 

Ten slotte lijken etnische minderheden volgens Elling en Klerken (2002) in toenemende mate het 

dominante westerse lichaamsbeeld over te nemen. Hoewel diverse groepen oudere allochtonen (en 

vooral ten aanzien van vrouwen) ‘dik zijn’ nog steeds statusverhogend werkt(e) en aantrekkelijk 

gevonden werd, lijkt de jongere generatie jongens en meisjes zich veel meer te leiden door het 

heersende lichaamsideaal van slank (en gespierd). 

 

 

4.3. OORZAKEN INACTIVITEIT 

Voor een groot deel van de allochtone sporters is er geen keuze tussen sporten in eigen kring of 

gemengd sporten, maar tussen sporten in eigen kring of niet sporten (Janssens & Van Bottenburg, 
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1999). Dit kan een oorzaak zijn waarom onder allochtonen een grotere inactiviteit bestaat. “Vooral 

de nog altijd zeer lage sportdeelname van allochtone vrouwen en meisjes zou wel eens flink kunnen 

groeien, wanneer er een ruimer aanbod van eigen activiteiten zou zijn” (Janssens & Van Bottenburg, 

1999; 110). 

“De zogenoemde ‘bewegingsarmoede’ waar veel beleidsmakers zich zorgen over maken wordt niet 

zo zeer veroorzaakt omdat de jeugd minder zou sporten, maar vooral omdat ze in het dagelijks 

leven steeds minder fysiek actief zijn” (Elling & Klerken, 2002; 6). Voorbeelden hiervan zijn reeds 

aangegeven in paragraaf 4.1.1. 

Volgens Frelier en Janssens is de oorzaak van het zapgedrag dat kinderen vertonen tweeledig: 

  

Enerzijds heeft het ‘zappen’ te maken met de wens om verschillende takken van sport uit te 

proberen. Er is weinig op tegen als dat bijvoorbeeld in het perspectief van zelfontplooiing 

wordt gedaan. Anderzijds komt als reden voor het ‘zappen’ regelmatig onvrede over de gang 

van zaken in de verenigingen ter sprake (2007;10). 

 

 

4.4. WAT KAN ER AAN DEZE INACTIVITEIT GEDAAN WORDEN? 

Deze paragraaf bestaat uit twee delen. Als eerst zal worden besproken wat ouders aan de 

inactiviteit van hun kind(eren) gedaan kan worden. In paragraaf 4.4.2. zal worden besproken wat de 

(lokale) overheid kan doen aan de inactiviteit van kinderen.  

 

4.4.1. Ouders 
In een onderzoek van Frelier en Janssens (2007) onder kinderen van tien tot twaalf jaar in 

bewegingsarme wijken in Zwolle en Emmen concluderen zij dat de belangrijkste invloeden op het 

sport- en beweeggedrag van de kinderen door en via de ouders kunnen worden uitgeoefend. “Zij 

kunnen kinderen faciliteren, enthousiasmeren, aansporen of zelfs regelrecht verplichten om actief te 

worden of te blijven. Zij kunnen een goed voorbeeld geven door zelf te sporten of door er een 

actieve leefstijl op na te houden” (2007;9). Dit geldt vooral, zo zeggen de onderzoekers in dit 

onderzoek, voor allochtone meisjes.  

Naast de ouders kunnen volgens Frelier en Janssens (2007) met name de broertjes, zusjes en 

leeftijdsgenoten als rolmodel fungeren en bovendien als speelkameraad. Het sociale karakter om te 

sporten is volgens de onderzoekers erg belangrijk voor kinderen. 

 

4.4.2. Lokale overheid 
Om te zorgen dat kinderen een positieve sportattitude meekrijgen en hun leven lang sportief actief 

blijven, is een goede en brede introductie in de bewegingscultuur essentieel.  

 

Daarbij kunnen de Lichamelijke Opvoeding en sport, die beide steeds meer naar buiten 

gericht zijn, veel voor elkaar betekenen, met name in het gebied van sport en bewegen 

tussen gymles op school en de training bij de sportvereniging of de bewegingsactiviteit elders 

(Stegeman, 2005;7). 
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De school is de belangrijkste plaats om kinderen te bereiken, ook diegenen die risicogedrag 

vertonen.  

 

De beste manier om persoonlijke en groepsgebonden attitudes te veranderen lijkt door een 

combinatie van een individuele, groepsgerichte en omgevingsgerichte benaderingen. 

Groepsgerichte informatieverstrekking, voorlichting stimuleren van gezond gedrag en 

belemmering/sanctionering van ongezond gedrag worden dan gekoppeld aan persoonlijke 

adviezen en het waar nodig aanpassingen aan de omgeving (Jansen e.a 2002; Mol & 

Boonekamp, 2001; De Vries, 1998 in Elling & Klerken 2002). 

 

De school heeft op verschillende manieren invloed op het sport- en beweeggedrag van de kinderen 

(Frelier en Janssens 2007). Hierbij kan gedacht worden aan de lessen lichamelijke opvoeding, maar 

ook aan het spelen op het schoolplein en de buitenschoolse sportactiviteiten. Eén van de 

verwachtingen was volgens hen dat de leerlingen van scholen waar sport en beweging een relatief 

belangrijke plaats inneemt ook meer aan sport en beweging zouden doen, maar daar zijn 

vooralsnog geen duidelijke bewijzen voor gevonden (Frelier en Janssens, 2007). 

Over de daadwerkelijke gezondheidsopbrengsten van verschillende projecten is volgens Elling en 

Klerken (2002) nog relatief weinig bekend, evenals over de effectieve en optimale bereikbaarheid 

van de groepen met de grootste bewegingsarmoede (onder andere allochtone meisjes).  

 

Belangrijke aspecten voor het slagen van deze projecten zijn onder andere het genereren van 

een toegankelijk aanbod in de omgeving met inspraak en betrokkenheid (participatie) van de 

doelgroep. Daarbij bestaat idealiter nauwe samenwerking en afstemming tussen diverse 

organisaties (waaronder gemeente, school, GGD en sportverenigingen) jongeren en hun 

ouders. Naast groepsgerichte voorlichting en een gedifferentieerd activiteitenaanbod is ook 

individuele advisering en begeleiding noodzakelijk voor effectoptimalisering. Voor het 

optimaliseren en nauwkeurig meten van effecten is bovendien een lange termijn planning met 

heldere en afgebakende doelstelling en meerdere evaluatie- en meetmomenten onmisbaar 

(Elling & Klerken, 2002; 17). 

 

In dit onderzoek waarschuwen de onderzoekers dat men niet te snel naar resultaat moet streven, 

omdat dit geen concrete resultaten teweeg brengt.  

De volgende opmerking maken Elling en Klerken (2002) over beleidsgelden: 

 

Veel geld ten behoeve van sport- en bewegingsstimulering is niet specifiek gericht op en komt 

(dus) ook niet ten goede aan de minst actieve groepen. Bovendien kennen veel 

sportstimuleringsprojecten een gebrekkige evaluatie. Het beschikbare geld zou daarom beter 

besteed kunnen worden aan enkele zeer gerichte bewegingsstimuleringsprojecten voor 

allochtone meisjes (…) die tevens gepaard gaan met voedingsadviezen en waarbij ook de 

ouders (moeders) betrokken worden. Ook meer aandacht voor gerichte individuele 
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bewegingsstimulering is wenselijk. Sportstimulering maakt hiervan weliswaar deel uit, maar 

het accent zou veel meer moeten liggen op voldoende lichaamsbeweging” (17-18) 

 

Dit is een leemte in (veel) (gemeentelijke) beleidsplannen, waar extra aandacht naar uit moet 

wanneer men wil dat de minst actieve groep, de allochtone meisjes, meer gaan bewegen. Janssens 

en Van Bottenburg (1999) stellen in hun conclusie dat in het huidige sportbeleid, dat op de meeste 

plaatsen gevoerd wordt, een nadruk ligt op het gemengd sporten (allochtonen en autochtonen 

sporten gezamenlijk in één sportvereniging). Hierdoor zijn de effecten van de inspanningen om meer 

allochtonen aan het sporten te krijgen bij voorbaat beperkt.  

 

In sportstimulering staat feitelijk niet de sportbeoefening centraal, maar de gemengde 

sportbeoefening. (…) Op veel terreinen in de samenleving is een zeker ongeduld te 

bespeuren ten aanzien van de integratie van allochtonen. Er is meer oog voor de 

tekortkomingen dan voor de vorderingen in het integratieproces. Te snel wordt ook resultaat 

verwacht van (beleids)inspanningen om allochtonen op gelijke voet te laten deelnemen in de 

samenleving. Het gaat echter om veranderingsprocessen die jaren kunnen vergen. (…) Een 

meer integrale beleidsvoering door gemeenten zou kunnen resulteren in een positieve 

houding ten opzichte van allochtone sportinitiatieven (Janssens en Van Bottenburg, 1999; 110 

- 111).  

 

 

4.5. TOT SLOT 

Dit hoofdstuk geeft als eerste een algemeen beeld over het beweeggedrag van kinderen. In dit 

hoofdstuk hebben we gezien dat steeds meer kinderen aan overgewicht lijden. Overgewicht komt 

het vaakst voor bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Daarnaast halen veel kinderen en jongeren de 

‘Beweegnorm’ niet. 

Turkse en Marokkaanse meisjes sporten het minst van alle doelgroepen. Onder de meisjes die wel 

sporten zijn met name de individuele ‘gracieuze’ sporten populair. Voorbeelden hiervan zijn 

streetdance en turnen. Daarnaast zijn zwemmen en voetbal onder deze meisjes populair. Het 

sportgedrag wordt door enkele onderzoekers als vluchtig en gevarieerd bestempeld, terwijl andere 

onderzoekers aangeven dat sporters juist trouw zijn aan de sport waar ze ooit mee zijn begonnen. 

Naast dit algemene beeld over het beweeggedrag geeft dit hoofdstuk gedeeltelijk antwoord op de 

deelvraag: Welke contextuele aspecten bepalen of allochtone meisjes (niet) aan sport doen? 

Hoofdstuk vijf zal ook gedeeltelijk antwoord geven op deze deelvraag.  

De meisjes geven de voorkeur aan recreatieve sportbeoefening. Deze recreatieve sportbeoefening 

prefereren ze boven het spelen van wedstrijden. 

De meisjes die wel sporten, sporten met name in de school of in de buurt. De Knop e.a. (1996) 

geven aan dat het sporten in schoolverband zich meestal beperkt tot de lessen Lichamelijke 

Opvoeding.  

Ouders kunnen hun kinderen faciliteren, enthousiastmeren, aansporen of zelfs verplichten om aan 

sport te doen (Frelier en Janssens, 2007). Ouders spelen daarom een belangrijke rol bij de 
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sportbeoefening van kun kinderen. Broers en zussen kunnen daarnaast fungeren als rolmodel voor 

deze kinderen. 
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5. Motieven om (niet) te sporten 

Er zijn diverse motieven om (niet) te sporten, of te stoppen met sport. Deze worden hieronder verder 

uiteen gezet. Als eerste worden motieven om te (gaan) sporten besproken. Deze worden 

achtereenvolgens voor de volgende groepen besproken: volwassenen, jeugdigen, meisjes/vrouwen, 

allochtonen, allochtone jeugdigen en allochtone meisjes. Daarna worden de redenen om niet (meer) 

te sporten genoemd voor deze diverse doelgroepen.  

 

 

5.1. MOTIEVEN OM TE (GAAN) SPORTEN 

5.1.1. Volwassenen 
Gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging, plezierbeleving/ontspanning en sociale 

contacten/gezelligheid zijn de belangrijkste motieven om te gaan en te blijven sporten. Hoekman 

e.a. (2007) maken onderscheid in motieven om te gaan en blijven sporten onder beginners en 

gevorderden. Echter blijkt de top drie, zoals hierboven is aangegeven, van motieven voor beide 

groepen hetzelfde te zijn. Daarnaast geeft Hoekman voor beide groepen aan dat een 

uitlaatklep/compensatie dagelijks leven/zinnen verzetten belangrijke motieven zijn (zie ook Buisman, 

2002; Hoyng en De Knop, 2006).  

Hoyng en De Knop (2006) geven aan dat plezier de belangrijkste reden is om aan sport te doen. Zij 

zeggen dat sport bewegen is om emoties, spanning en opwinding op te wekken. Csikszentmihalyi 

(1977 in Hoyng en De Knop, 2006) schrijft het plezier in sport toe aan de flow (piekervaring). “Deze 

ontstaat indien er sprake is van een evenwicht tussen de capaciteiten van het individu en de 

uitdaging die de te verrichten handeling aan de sporter stelt” (Hoyng en De Knop, 2006; 89). Deze 

flow kan voortkomen uit onder andere eigen vaardigheid, een uitdaging en een ondersteunende 

omgeving. Zo geeft Roose (1998) in zijn onderzoek aan dat turners op een hoger niveau een gevoel 

van vrijheid voelen bij het turnen. 

Hoyng en De Knop (2006) concluderen net als Hoekman e.a. (2007) dat sport een uitlaatklep is voor 

mensen. Zij voegen hier aan toe dat het een kalmeringsmiddel is om spanning(en) vrij te laten en 

driften uit te leven. Ze duiden deze ontlading aan met het begrip “catharsis”.  In het verlengde 

daarvan is sport een afleiding voor agressie, een mogelijkheid om weg te lopen van de 

werkelijkheid. Hiervoor gebruiken zij de term “escapisme”. 

Daarnaast geven Hoyng en De Knop (2006) in hun onderzoek ook aan dat sport aan individuen de 

mogelijkheid biedt om zich te identificeren met een bepaalde groep of een bepaald individu. 

 

Dit kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan teamsporten of zich te identificeren met 

(inter)nationale prestaties van atleten of teams, of met grote sportevenementen. Sport geeft 

door middel van identificatie een mogelijkheid kameraadschap te creëren, ergens bij te 

horen en solidariteit te ervaren. Mensen identificeren zich met (inter)nationale prestaties van 

atleten of teams, hetgeen een soort wijgevoel creëert (p. 89). 
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5.1.2. Jeugdigen 
De Martelaer en De Knop (1998) geven acht verschillende categorieën van motieven aan die 

jongeren aan het sporten krijgen en/of houden.  

- vaardigheden leren of verbeteren (competentie); 

- competitie, winnen, succes hebben; 

- vriendschap (bij vrienden zijn of nieuwe vrienden maken) 

- sociaal contact (ploeggeest, coöperatie); 

- gezondheid, fysieke fitheid; 

- uitdaging, actie; 

- (actieve) ontspanning; 

- plezier (p. 192). 

Meestal, zo stellen deze onderzoekers, wordt een combinatie gegeven van bovenstaande motieven 

door sportbeoefenaars. Jongeren vinden het vooral fijn om zich uit te leven. 

 

Kurz (1982, in Buisman, 2002) geeft op basis van een analyse van het kinderlijk bestaan diverse 

criteria waaraan kindersporten (met name voor het jonge kind) moeten voldoen zodat kinderen gaan 

of blijven sporten: 

- das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit; 

- das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen; 

- das Bedürfnis nach Lob und Erkennung; 

- das Bedürfnis nach Verantwortung 

- das Bedürfnis nach einer gesunden körperlichen Entwicklung (p. 90 – 91).  

 

In het onderzoek van Ewing en Seefeldt (1989, in Buisman, 2002) komt naar voren dat de meeste 

kinderen sporten omdat ze er plezier aan beleven, omdat ze hun sportieve vaardigheden willen 

verbeteren en vooral bij de meisjes, omdat ze een goede conditie willen hebben. Zij vinden het 

opvallend dat “willen winnen” niet als belangrijkst wordt ervaren door kinderen. Ook uit diverse 

andere onderzoeken komt naar voren dan dit zeker niet het belangrijkste motief is (Zie ook Buisman, 

2002; De Knop e.a., 1994; Van Rossum 1996). Gericht zijn op winnen van de wedstrijd is zeker niet 

één van de belangrijkste redenen is om aan sport te gaan doen (Van Rossum, 1996). De 

overheersende nadruk op winnen is zelfs één van de belangrijkste oorzaken om met sport op te 

houden, zeggen de kinderen die ophouden met sport. Winnen is wel belangrijk, zo geven 

basisschoolkinderen aan, maar samen met anderen spelen is nog belangrijker. Buisman en 

Middelkamp (2001) constateren dat het moeilijk is om uit te maken wat vanuit het kind zelf komt en 

wat door de omgeving wordt aangereikt. 

Van de ondervraagde jongeren in het onderzoek van Elling (2001) sport een vijfde bij voorkeur met 

jongeren met een vergelijkbaar niveau. Bijna een derde speelt, daarentegen, sport het liefst samen 

met vrienden. 

Een andere motivatie om deel te nemen aan sport is dat het sporten resulteert in erkenning en 

sociale goedkeuring. Hierdoor kunnen zij (Hoyng en De Knop 2006) hun ego en sociale status 

vergroten. Deze onderzoekers beschrijven dat in een onderzoek onder sportende scholieren in de 
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Verenigde Staten uitwijst dat deze sportende scholieren zeer populair zijn en dat vaardigheid in 

sport leidt tot een hogere status (Evans en Roberts, 1987 in Hoyng en De Knop, 2006). 

 

De meest talentvolle spelers nemen ook nog eens de centrale posities in, zodat hun 

vaardigheden nog meer toenemen, hun status behouden blijft en er meer mogelijkheden 

ontstaan om vriendschappen op te bouwen en te versterken (Hoyng en De Knop, 2006; 98). 

 

Sportende kinderen zelf hechten veel belang aan hun deelname aan sport, dit blijkt uit Vlaams 

onderzoek (Van Pelt e.a., 1995 in Elling en De Knop 2006b). Ze vinden sport belangrijker dan  

televisiekijken, lezen en spelen. Jongeren zijn doorgaans heel enthousiast over hun sport, het 

plezier dat ze eraan beleven en hun bewegingsdrang. 

Jongeren lijken het fitheidideaal erg van belang te vinden. “Fit blijven vormt naast plezier in de sport 

de belangrijkste drijfveer om te sporten” (Elling en De Knop 2006b; 366). 
 

5.1.3. Meisjes en vrouwen 
Volgens Elling (2001) moet een ideaal vrouwenlichaam evenals een mannenlichaam ‘strak en 

gespierd’ zijn, maar een atletisch vrouwenlichaam vinden velen al gauw té gespierd. Dit is een 

belangrijke reden waarom meisjes en vrouwen (beginnen met) sporten (zie ook Hoekman e.a., 

2007; Hoyng en De Knop, 2006). 

Endrikat (1995, in Buisman, 2002) geeft aan dat meisjes andere waarden in de sport zoeken dan 

jongens.  

 

Jongens zoeken meer de spanning, het risico en de concurrentie terwijl de meisjes dat veel 

minder waarderen. Zij zijn meer geïnteresseerd in het sociale karakter van de sport, zoals 

die naar voren komt in de vriendschappen. Dat zou kunnen verklaren dat meisjes meer en 

eerder de wedstrijdsport de rug toekeren dan jongens (in Buisman, 2002; 99). 

 

Zo geeft Buisman (2002) aan dat er maar weinig meisjes zijn voor wie het traditionele toestelturnen 

een sportief alternatief is op langere termijn. “Motieven om aan sport te doen als spelvreugde, het 

verbeteren van vaardigheden, scoren hoger, vooral bij de meisjes” (p. 99). 

Belangrijke factoren die mede zorgen voor een positieve reactie op sport van meisjes en vrouwen, 

zijn groepsidentificatie en verbondenheid, sociale bevestiging, competitieve prikkeling en 

vriendschappen. (Hoyng en De Knop, 2006; 89) 

 

5.1.4. Allochtonen 
Volgens Scheerder, e.a. (2006) zijn participatiemotieven om deel te nemen aan sport voor met 

name allochtonen voornamelijk sociaal van aard. Hij geeft als voorbeelden leren samenwerken en 

communiceren, het maken van nieuwe vrienden en samen sporten met bekenden. 

Enkele allochtonen zijn lid van een homogene, een zogenoemde eigen vereniging van een bepaalde 

tak van sport. Als voorbeeld geeft Scheerder e.a., lid zijn van een Turkse folkloredansvereniging. De 

reden dat allochtonen hier lid van zijn is dat het een band schept met het land van herkomst 

(bijvoorbeeld met taal en muziek). 



 

 

Wat beweegt al lochtone meisjes? Een onderzoek naar het beweeggedrag van allochtone meisjes 39 

Mensen sporten (met name allochtonen) niet ‘om te integreren’, maar omdat ze plezier beleven aan 

de betreffende activiteit(en) (Elling en De Knop 2006b). Verweel e.a. (2005) beschrijven echter in 

hun onderzoek dat eigen sportverenigingen een bredere functie vervullen dan traditionele 
sportverenigingen. “Ontmoeting en interactie rondom de sport zijn belangrijk, soms zelfs belangrijker 

dan de sportbeoefening zelf” (p. 11).  
 

5.1.5. Allochtonen jeugdigen 
Elling beschrijft in haar onderzoek (2001) naar motieven om aan sport deel te nemen onder diverse 

etnische groepen dat het lijkt dat vooral allochtone jongens ‘goed zijn in sport’ belangrijk vinden voor 

hun mannelijke eigenwaarde. Het geeft hun status onder leeftijdsgenoten. Daarnaast geldt een 

atletische mannenlichaam voor de meeste jongeren als ideale schoonheidsnorm.  

Allochtone jongeren willen bij voorkeur sporten in een etnische ‘gemengde’ groep. Enkele 

allochtonen geven echter aan dat hun voorkeur uitgaat om in een ‘eigen’ etnische groep te sporten 

(Elling, 2001).  

Volgens de Islam mogen sport en gymnastiek gezien worden als maatregelen van preventieve 

gezondheidszorg. Dit principe geldt zowel voor meisjes als jongens, ook al wordt gemengd sporten 

voor jongeren vanaf de puberteit door sommige moslimouders niet aanvaardbaar geacht (Salter, 

2004). 

 

5.1.6. Allochtone meisjes 
“Voor veel migrantenmeisjes is de drempel te hoog om zich aan te sluiten bij sportverenigingen, 

cultuuraspecten spelen hierin een belangrijke rol” (De Knop e.a. 1993 in Elling en De Knop 2006b; 

332). Als allochtone meisjes zich aansluiten bij een sportvereniging dan is het vaak een 

voetbalvereniging (Elling, 2001). 

Ondanks dat de drempel er hoog is voor migrantenmeisjes zeggen De Knop, e.a. (1996) dat er bij 

migrantenmeisjes een duidelijke interesse bestaat voor sport.  

 

Volgens de meeste van de meisjes is sport niet enkel een plezierige en ontspannende 

activiteit, maar kan sport ook bijdragen tot een verbetering van hun gezondheid en tot het 

aanknopen van sociale contacten (p. 157 – 158) 

 

Deze interesse in sportactiviteiten bij de onderzochte migrantenmeisjes in het onderzoek van De 

Knop e.a. blijkt ook uit het feit dat ze bijna allemaal aangeven graag een aantal specifieke sporten te 

willen beoefenen (in clubverband) al hebben ze dit nog nooit gedaan. Jonge allochtone meisjes zijn 

hier meer uitgesproken in dan de wat oudere allochtone meisjes.  

 

 

5.2. MOTIEVEN OM TE STOPPEN MET SPORT EN NON-PARTICIPATIE 

In de volgende paragraaf komen worden motieven beschreven waarom mensen in het algemeen en 

in het bijzonder allochtone meisjes stoppen met sport of waarom zij niet sporten.  
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5.2.1. Volwassenen 
Baar (1996) schrijft in zijn onderzoek dat redenen voor sportuitval niet zozeer betrekking hebben op 

de sport zelf, maar meer op de sportvereniging en op de eigen beslissing van de sporter om met 

een bepaalde tak van sport te stoppen. Hij spreekt in dit geval van externe factoren.  

In het onderzoek van Hoekman e.a., (2007) komen ook motieven om te stoppen met sport naar 

voren. Als eerste noemt hij tijddruk, dit is de meest genoemde reden. “Bij een kwart van de sporters 

was studie/werkdrukte in het verleden (één van de) reden(en) om te stoppen. Twaalf procent 

noemde (ook) gezinsdrukte” (p. 35). Ook blessures en fysieke problemen zijn veel gehoorde 

oorzaken, dit werd namelijk door een kwart van de sporters genoemd. ‘Andere dingen om fit te 

blijven’, een andere sport gaan beoefenen, geen interesse meer in de huidige sport, verhuizing en 

leeftijd werden als overige motieven genoemd.  

 “Financiële overwegingen (te duur) of afstanden (te ver) spelen nauwelijks een rol bij de 

overwegingen van sporters om met een sport te stoppen” (Hoekman e.a., 2007; 35). Als sporters 

eenmaal bekend zijn met een sport tonen zij zich loyaal hieraan. Ook in het onderzoek van Baar 

(1996) komt naar voren dat financiële motieven niet vaak een directe aanleiding zijn om het 

lidmaatschap op te zeggen.  

 

5.2.2. Jeugdigen 
In het onderzoek van Kurz (1982, in Buisman, 2002) bleek dat het voortdurend onderling vergelijken 

van prestaties of het stellen van een algemene norm waaraan een ieder moet voldoen, voor veel 

kinderen ontmoedigend werk zoals al eerder werd aangegeven.  

In een ander onderzoek (Weinberg en Gould 1995) dat Buisman (2002) aanhaalt in zijn onderzoek 

worden als redenen genoemd om te stoppen met sport: 

- failure to learn new skills; 

- lack of fun; 

- lack of affiliation; 

- lack of thrills and excitement; 

- lack of exercise and fitness; 

- no challenge/failure (p. 98). 

In het onderzoek van Buisman en Middelkamp (2001) wordt genoemd dat veel kinderen een afkeer 

hebben van langdurige trainingen. Ze geven aan dat kinderen nog te speels en te snel afgeleid zijn. 

Dit zou ook wel eens een reden kunnen zijn dat deze ‘vroege vogels’, kinderen die op jonge leeftijd 

dus veel getraind hebben, al vroegtijdig stoppen met sport. 

Baar deed onderzoek naar sportuitval in het jongensturnen. Hij geeft hierin aan dat de trainer voor 

de helft van de jongens (direct of indirect) een aanleiding is om met gymnastiek te stoppen. 

“Trainers behandelen jongens oneerlijk door aan anderen, meestal de beteren, meer aandacht te 

schenken” (Baar, 1996; 138). Ook gaan jongens van turnen af omdat ze hun trainer onaardig 

vonden, hoe kundig hij ook was. Enkele jongens gaven aan met turnen te stoppen omdat ze door 

teamgenootjes gepest werden. De groepssamenstelling werd door jongens niet gewaardeerd. “Zo 

worden bijvoorbeeld sociale contacten en vriendschappen bij de teamindelingen door de vereniging 

te veel over het hoofd gezien, zonder dat de jongeren daar zelf bij betrokken worden” (p. 142). Een 
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aantal jongens geeft aan te stoppen met turnen omdat zij graag een andere sport willen beoefenen. 

Maar dit wordt vaak niet als eerste reden genoemd. “Vaak gaat men vanwege andere oorzaken van 

gym af en komt men daarna pas op het idee om een andere sport te gaan doen” (p. 143). 

Ook geeft Baar didactische oorzaken die jongens doen besluiten te stoppen. “Voor sommige 

jongens was de oefenstof te hoog gegrepen terwijl andere jongens oefenstof juist weer te 

gemakkelijk vonden” (p. 140). De stof werd niet voldoende gedifferentieerd aangeboden. 

“Een aantal jongens is van gymnastiek afgegaan omdat de trainingen teveel gericht waren op de 

wedstrijden” (p. 140) en er een te gering recreatief aanbod was. Als laatste gaven jongens aan dat 

ze stopten met turnen omdat deze sport bij hen angst en onzekerheid opriep.  

Oudere jeugd geeft volgens Buisman en Middelkamp (2001) aan dat jongeren stoppen met sport 

vanwege veranderende interesses, bijbaantjes en drukke schoolloopbaan. Dit zijn allen voornamelijk 

oorzaken die buiten de vereniging liggen (zie ook De Knop e.a., 1996). 

 

5.2.3. Allochtone meisjes 
De belangrijkste reden waarom allochtone meisjes niet aan sport doen is, omdat de meisjes niet 

durven te sporten (De Knop e.a. 1996). Dit geldt overigens vooral voor sporten in 

verenigingsverband. 

Allochtone meisjes hebben niet zoveel tijd die zij naar eigen inzicht kunnen invullen. Deze meisjes 

hebben namelijk heel wat huishoudelijke taken. Dit kan een motief zijn waarom deze meisjes (bijna) 

niet sporten (Aalderen, 1991). Volgens De Knop e.a. (1996) hebben deze allochtone meisjes juist 

niet veel huishoudelijke taken. Deze taken zouden volgens hen geen belemmering zijn om te gaan 

sporten. 

De vrije tijd die zij hebben, nadat zij een deel van het huishouden hebben gedaan, vullen zij met 

‘nuttige’ hobby’s als breien en naaien (Koolen, 1985). Daarnaast kijken deze meisjes veel tv en 

lezen ze vaak. Ook dit zijn redenen waarom de meisjes niet aan sport doen.  

Een volgende reden waarom deze doelgroep nauwelijks sport is volgens Bouw e.a. (2003) omdat de 

allochtone meisjes veel tijd besteden aan hun huiswerk. Hierdoor blijft er minder vrije tijd over.  

De vrije tijd die deze meisjes hebben, brengen ze voor het grootste gedeelte deel binnenshuis door.  

 

Zeker vanaf het moment dat meisjes menstrueren, en dus huwbaar zijn, worden zij aanzienlijk 

in hun bewegingsvrijheid beperkt. Dat meisjes zoveel tijd binnenshuis doorbrengen is niet 

omdat ze dat zo graag willen, maar omdat ze vaak geen toestemming krijgen voor activiteiten 

buitenshuis (Aalderen, 1991; 35) 

 

In een onderzoek van Hutschemaekers en Zarouali (1991) naar de vrije tijdsbesteding van Turkse 

en Marokkaanse meisjes, geeft meer dan eenderde deel van de ondervraagde meisjes aan meer 

vrije tijd buitenhuis te willen doorbrengen om dingen te ondernemen. Omdat sportactiviteiten 

buitenshuis plaatsvinden kan dit een reden zijn waarom de meisjes niet mogen sporten van huis uit. 

Vaak moet de vader van deze meisjes toestemming geven om met een activiteit buitenshuis mee te 

mogen doen.  
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Als de meisjes mogen deelnemen aan sportactiviteiten is dat vaak onder bepaalde voorwaarden. Zo 

mogen ze alleen met andere meisjes (uit de buurt) sporten en de activiteit moet overdag 

plaatsvinden (Hutschemaekers, Zarouali, 1991 en Aalderen 1991).   

Koolen (1985) beschrijft in zijn onderzoek dat de accommodatie waarin door deze meisjes (en 

vrouwen) wordt gesport geheel afgesloten moet zijn van mannen. Zo moeten de ramen van 

bijvoorbeeld een zwembad worden geblindeerd zodat mannen niet naar binnen kunnen kijken. 

Alleen op deze manier mag er worden gesport. 

 

In traditionele Turkse en Marokkaanse kring is het een schande voor de familie, als een 

meisje (gedeeltelijk) bloot wordt gezien door een man (Koolen, 1985; 6-7) 

 

Dit kan een reden zijn waarom meisjes niet mogen sporten of mogen gymmen met jongens. 

Volgens Aalderen (1991) is de financiële draagkracht van de ouders laag. Hierdoor kan het zijn dat 

de ouders de sportlessen van de meisjes niet kunnen betalen. 

De reputatie van een familie kan worden geschaad als een dochter haar maagdelijkheid verliest (El 

Saadawi, 1989). Dit is ook een reden voor de ouders om hun dochter niet te laten sporten omdat zij 

denken dat door sporten het maagdenvlies kan scheuren.  

Het krijgen van zoons is de vurige wens van elk ouderpaar was, terwijl de geboorte van een dochter 

als last, en zelfs als een schande wordt ervaren. Zoons brengen status en macht, maar dochters 

worden gezien als onproductieve mee-eters die later toch uitgehuwelijkt zullen worden en dan voor 

hun eigen familie ‘verloren’ zouden gaan (Saltar, 1993).  

 

De realiteit is dat ook nu nog vaak dochters minder welkom zijn dan zoons en, in strijd met de 

Koran, ernstig worden achtergesteld (Saltar, 1993; 25) 

 

Dit kan verklaren waarom de ouders van allochtone jongens vaker de weg wel naar de 

sportverenging kunnen vinden en voor de meisjes niet. 

Een aantal gebruikte bronnen in deze subparagraaf is gedateerd. Mogelijk hebben zich afgelopen 

jaren veranderingen voorgedaan. Een recent onderzoek van Van Rhee (2005) naar de drempels 

voor allochtone meisjes tussen de twaalf en negentien jaar om te sporten, concludeert dat cultuur en 

religie zeker een belangrijke rol spelen bij het opwerpen van drempels voor de meisjes om te gaan 

sporten: 

 

Zo mag of wil één op de drie meisjes (buiten de gymles om) niet in het nabij zijn van jongens 

en/of mannen sporten. Een misschien nog wel belangrijkere reden dat veel meisjes niet 

sporten is de onbekendheid (van de ouders). Een samenspel van cultuur, religie en 

achtergrond van de familie, waarbij opleiding een zeer belangrijk factor is, zorgen ervoor dat 

de onbekendheid onder de ouders van wat sporten precies inhoud, zeer laag is. Met als 

gevolg dat ouders een lage prioriteit geven aan sportactiviteiten van hun dochters. Angst voor 

het onbekende zorgt ervoor dat andere waarden, zoals thuis zijn als het donker is, het 

huishouden doen en klaar staan voor de familie, een grotere prioriteit krijgen. Het gaat 

derhalve in de meeste gevallen vaak om een optelsom van factoren, zoals bijvoorbeeld de 
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onbekendheid, het belang dat wordt gehecht aan voor het donker thuis zijn en de kosten die 

in de meeste gevallen met sportparticipatie gepaard gaan (Van Rhee, 2005; 69). 
 

 

5.3. TOT SLOT 

In dit hoofdstuk zijn motieven om te sporten en om niet te sporten naar voren gekomen. Zowel 

algemene motieven, als specifiek voor de allochtone meisjes. Dit hoofdstuk geeft daarom 

gedeeltelijk antwoord op de deelvraag: Welke betekenissen geven allochtone meisjes aan sport? In 

hoofdstuk drie is hier al een begin mee gemaakt. 

Algemene motieven om te sporten zijn plezier hebben in de sport en daarnaast is gezondheid ook 

een belangrijke redenen om te (gaan) sporten. Deze motieven gelden niet alleen voor de allochtone 

meisjes, maar voor alle doelgroepen.  
Daarnaast wordt gezegd dat jeugdigen, met name sporten om vaardigheden te leren of te 

verbeteren en om vriendschappen mee op te bouwen. Willen winnen wordt, zeker door meisjes en 

vrouwen, niet als belangrijkste aspect beschouwd van het sporten, zij geven de voorkeur aan het 

opbouwen van vriendschappen. Ook voor allochtonen zijn de participatiemotieven vooral sociaal van 

aard. 

Motieven om te stoppen voor allochtone meisjes zijn vooral contextueel van aard. In die zin geeft dit, 

naast het gedeelte dat al in hoofdstuk vier is behandeld, antwoord op de deelvraag: Welke 

contextuele aspecten bepalen of allochtone meisjes (niet) aan sport doen? 

Als kinderen de trainer niet aardig vinden kan dit voor veel kinderen een motief zijn om te stoppen 

met de sport. Deze moet geduldig zijn en iedereen eerlijk behandelen. 

Tijdsdruk speelt een belangrijke rol bij alle doelgroepen. Enkele auteurs zeggen dat allochtone 

meisjes bijna geen vrije tijd hebben omdat ze moeten meehelpen in het huishouden. Andere auteurs 

spreken dit tegen en concluderen dat deze huishoudelijke taken geen belemmering vormen om te 

sporten. Daarnaast wordt gezegd dat de allochtone meisjes geen tijd hebben om te sporten omdat 

zij veel tijd besteden aan hun huiswerk. 

Allochtone meisjes krijgen vaak geen toestemming om activiteiten buitenshuis te ondernemen. 

Omdat sportactiviteiten buitenshuis plaatsvinden kan dit een reden zijn waarom de meisjes niet 

sporten. Als meisjes wel buitenshuis mogen sporten dan is het vaak onder bepaalde voorwaarden. 

Ook financiële motieven dragen ertoe bij dat deze doelgroep weinig of niet sport. De ouders kunnen 

de lessen/trainingen van de meisjes niet betalen. 
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dit hoofdstuk is opgebouwd 

uit twintig paragrafen. Per paragraaf worden eerst de bevindingen van de meisjes weergegeven en 

vervolgens, mits dit van toepassing is, de bevindingen van de docenten Lichamelijke Opvoeding en 

de ouders.  

Als eerste zullen algemene gegevens worden gepresenteerd. Daarna zal er worden ingegaan op de 

sportdeelname van de meisjes. In paragraaf 6.6. worden motieven besproken waarom de meisjes 

sporten in de paragraaf die volgt worden de motieven besproken om niet te sporten. Daarna wordt 

gepresenteerd waarom sporten voor deze meisjes zo belangrijk is. Vervolgens worden de leuke en 

minder leuke aspecten van sport beschreven. In paragraaf 6.12. wordt beschreven hoe de meisjes 

de gymles beleven en in de paragraaf die volgt wordt beschreven welke invloed de docent 

Lichamelijke Opvoeding en de trainer hebben op het sportgedrag van de meisjes. De veertiende 

paragraaf van dit hoofdstuk worden de kledingvoorschriften van de meisjes tijdens de gymles en/of 

de training besproken. De paragraaf daarna gaat in op het beweeggedrag van de familieleden van 

de meisjes. Paragraaf 6.16. gaat over samen sporten met diverse doelgroepen. Sporten op niveau 

en het winnen in een training, wedstrijd of gymles worden in de volgende twee paragrafen 

besproken. Of en zo ja welk sportidool de meisjes hebben, wordt in de voorlaatste paragraaf 

uiteengezet. De slot paragraaf beschrijft de organisatorische context. De rol van de school en van 

de gemeente worden hierin besproken. 

 

 

6.1. ALGEMENE GEGEVENS 

Zoals in hoofdstuk twee aan bod is gekomen zijn in totaal 24 meisjes geïnterviewd. Hieronder is in 

de eerste tabel aangegeven in welke groepen de meisjes zitten. In de tweede tabel staat de leeftijd 

van de meisjes. De derde tabel laat het geboorteland van de meisjes zien. De voorlaatste tabel laat 

de nationaliteit van de meisjes zien. De laatste tabel geeft het land van herkomst weer van de 

ouders. 

 

Groep Aantal 

meisjes 

Groep 5 9 

Groep 6 7 

Groep 7 5  

Groep 8 3 
Tabel 1: aantal meisjes per groep 
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Leeftijd Aantal 

meisjes 

8 2 

9 6 

10 8 

11 4 

12 3 

13 1 
Tabel 2: aantal meisjes per leeftijd 

 

 

     

 

 
 

Tabel 3: aantal meisjes naar geboorteland 

 

Nationaliteit Aantal 

meisjes 

Turks 10 

Marokkaans 7 

Afghaans 3 

Surinaams 2 

Iraaks 1 

Israëlisch 1 
Tabel 4: aantal meisjes naar nationaliteit 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5: herkomst ouders 

Geboorteland Aantal 

meisjes 

Nederland 19 

Afghanistan 2 

Duitsland 2 

Pakistan 1 

Herkomst ouders Aantal 

ouders 

Turkije 17 

Marokko 12 

Nederlands 5 

Afghanistan 4 

Suriname 3 

Somalië 2 

Israël 2 

Irak 2 

Nederlandse Antillen 1 
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het begrip allochtoon een zeer diverse betekenis kan hebben. 

Enerzijds zijn er kinderen met ouders die bijna hun hele leven in Nederland wonen maar 

bijvoorbeeld van Marokkaanse afkomst zijn. Anderzijds zijn er kinderen van ouders die in Turkije zijn 

geboren, zelf in Duitsland zijn geboren en nu in Nederland wonen. 

 

 

6.2. DEFINITIE SPORT 

De meeste meisjes die aan het onderzoek hebben meegedaan hebben een duidelijk beeld wat er 

onder sport wordt verstaan. De meisjes geven voorbeelden van een sport of noemen onderdelen die 

ze doen in de gymles en noemen de sporten waar ze zelf op zitten of hebben gezeten. 

 

“Tennis, volleybal, ijshockey, voetbal (…).” (12 jaar) 

 

“(…) jumpen, streetdancen, rennen, gymmen (…), klimmen, rennen, zwemmen, heel veel dingen.” 

(9 jaar) 

 

“Ik denk aan zwemmen. (…) Ik zit op zwemmen (…). En soms ook aan de gymles.” (10 jaar). 

 

Voor sommige meisjes is niet helemaal duidelijk wat er onder sport wordt verstaan. De meisjes 

denken soms dat een muziekinstrument bespelen of kooklessen onder sport wordt verstaan.  

  

 

6.3. SPORTDEELNAME 

Alle meisjes hebben twee keer in de week gymles, daarnaast hebben de leerlingen van groep vijf en 

zes van de Dr. M.M. Den Hertogschool één keer in de week zwemles. Op De Springplank hebben 

groep vier en vijf zwemles, ook zij hebben dit één keer in de week. 

Dertien van de vierentwintig meisjes doen op dit moment buiten de schooltijden aan sport. Zes 

hiervan doen aan zwemmen. Zij zwemmen voor hun A, B of C diploma. De andere sportende 

meisjes, op één na, doen mee aan naschoolse sportactiviteiten. Per week zijn er op beide scholen 

twee sportactiviteiten. Streetdance is populair, dit gebeurt vooral op De Springplank. Daarnaast 

doen nog enkele meisjes mee aan recreatiegym. Dit is een twee uur durende sportactiviteit in de 

gymzaal. Elke week komen er andere sportonderdelen aan bod. 

Slechts één van de vierentwintig geïnterviewde meisjes is lid van een sportvereniging. Dit meisje 

heeft een Nederlandse moeder en is daardoor mogelijk beter bekend met de organisatie van de 

Nederlandse sport. Op de Springplank worden op twee à drie dagen naschooltijd naschoolse 

sportactiviteiten georganiseerd. Op de Dr. M.M. Den Hertogschool is dit één of twee dagen in de 

week. 

Van de elf meisjes die op dit moment niet aan sport doen, hebben vijf meisjes ook nog nooit aan 

sport gedaan. De overige meisjes hebben meegedaan aan sportcursussen na schooltijd. Enkele 
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voorbeelden hiervan zijn, judo, country line dance en een aantal meisjes heeft op zwemmen 

gezeten om een zwemdiploma te halen. 

Een kleine meerderheid doet niet aan sport. Ondanks dat deze meisjes niet aan sport doen zegt een 

van de docenten Lichamelijke Opvoeding op de Springplank dat de meeste meisjes die niet aan 

sport doen, buiten de gym- en zwemlessen van de school om, toch wel sportief zijn: 

 

“ Een ander meisje, als je haar iets aandraagt om iets te oefenen thuis, dan doet ze dat. (…) Het 

circus bijvoorbeeld vindt ze heel leuk, en als je tegen haar zegt, dat moet je thuis gaan oefenen dan 

doet ze dat ook. (…) En dan komt ze de volgende keer en dan laat ze het zien wat ze heeft 

geoefend.”  

 

Het grootste gedeelte van de meisjes die zijn geïnterviewd, ongeveer tweederde, zou graag (meer) 

willen sporten. 

 

“Omdat ik sporten heel erg leuk vind, en ik vind het leuk om te doen. Ik zou wel meer willen sporten”. 

(9 jaar) 

 

Bijna alle meisjes die niet op een sport zitten zouden wel graag aan sport willen doen. Welke 

sporten ze dan willen doen verschilt. Rennen, dansen en kickboksen zijn enkele voorbeelden die 

genoemd worden. De meisjes spreken alleen over sportcursussen en niet over sporten bij een 

vereniging.  

 

 

6.4. SPORTEN IN DE SCHOOL 

De meisjes sporten voornamelijk in de school. De school De Springplank is gevestigd in de brede 

school De Waterlelie. De brede school organiseert de sportactiviteiten in de gymzaal van de school. 

De meisjes van de Dr. M.M. Den Hertogschool sporten na schooltijd vrijwel ook altijd in de gymzaal, 

als onderdeel van de Verlengde Schooldag (VSD). Enkele meisjes sporten in het buurthuis en slecht 

een van de meisjes sport bij een vereniging. 

 

 

6.5. POPULAIRE SPORTEN 

Aan de allochtone meisjes is gevraagd wat zij, naast de sport(en) die zij beoefenen nog meer leuke 

sporten vinden. Zowel turnen als voetbal worden veel genoemd. Als er gevraagd wordt waarom zij 

deze sporten noemen kunnen ze daar vaak geen antwoord op geven. Enkele meisjes antwoorden 

dat het goed is voor de gezondheid en sommigen noemen dat je er van af kunt vallen.  

Volgens de docenten Lichamelijk Opvoeding is vooral voetbal onder de meisjes populair.  
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6.6. MOTIEVEN OM TE SPORTEN 

De redenen die meisjes opgeven waarom ze op sport zitten of willen zijn heel divers. De 

belangrijkste reden waarom de meisjes aan sport doen is omdat ze het gewoonweg leuk vinden om 

te sporten. 

 

“(…) ik vind dansen gewoon leuk”. (9 jaar) 

 

Zowel de jongere als de oudere meisjes vinden het stuk voor stuk lastig om uit te leggen wat ze 

precies leuk vinden aan een bepaalde sport.  

Een tweede belangrijke reden waarom de meisjes aan sport (willen) doen is voor hun gezondheid. 

Hoe jong de meisjes ook zijn, ze beseffen allemaal dat sporten erg gezond is. Enkele uitspraken die 

de meisjes deden: 

 

“(…) het is goed voor je lijf.” (9 jaar) 

 

“Omdat je elke dag wel moet sporten. Want anders word je niet echt gezond (…) en sporten is goed 

voor je.” (11 jaar). 

 

Veel van de meisjes beseffen niet alleen dat sporten gezond is, maar wat de meeste meisjes ook 

weten is dat je door voldoende te bewegen kunt afvallen. Veel van de meisjes dragen dit argument 

dan ook aan als de reden dat zij aan sport (willen) doen. 

 

“Nou dan kan je iets van acht banen gaan zwemmen. En dan val je toch ook een beetje af.” (9 jaar). 

 

“Omdat mijn lichaam dan dun kan worden. Is heel goed voor mijn lichaam.” (9 jaar). 

 

Daarnaast zeggen enkele meisjes dat ze aan sport doen omdat hun moeder dit graag wil. 

 

“Ik wil dat, want mijn moeder zegt dat ik zo mooi kan dansen. En ook op verjaardagsfeestjes. Dus 

mijn moeder wou dat graag….En ik wou zelf ook op streetdance. En ik vind het heel leuk”. (10 jaar). 

 

Eén van de geïnterviewde docenten denkt dat als een meisje op een bepaalde sport zit, haar 

vriendinnen ook wel zullen gaan. Het sociale motief speelt dus volgens deze docent een belangrijke 

rol om op sport te gaan of te blijven.  

 

 

6.7. MOTIEVEN OM NIET TE SPORTEN 

Het belangrijkste motief om te stoppen met de sport die op dat moment beoefend wordt is dat de 

cursus die aangeboden wordt stopt. Kinderen worden hierdoor noodgedwongen te stoppen met de 
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sport. Deze cursussen duren acht à tien weken. De overstap naar een sportvereniging wordt niet 

gemaakt.  

Dit kan te maken hebben met de onbekendheid van de sportvereniging voor deze doelgroep en hun 

ouders. Twee ouders merken op dat hun dochter wel zou mogen sporten bij een sportvereniging, 

maar dat ze geen idee hebben hoe ze hun dochter moeten aanmelden bij een sportvereniging: 

 

 “Er is één club bij mijn huis, dichtbij mijn huis. Maar ik weet niet hoe je dat moet aanvragen. Ik weet 

niet hoe.” (Ouder) 

 

Van de ondervraagde meisjes sport maar één meisje bij een club. Redenen dat de meisjes niet bij 

een club sporten is volgens hen zelf dat hun ouders geen auto of rijbewijs hebben, of dat ze geen 

geld hebben. Het zou ook zo kunnen zijn dat de ouders en meisjes onbekend zijn met de 

georganiseerde sport in Nederland en dat meisjes zich hierdoor niet aansluiten bij een 

sportvereniging. 

Slechts drie meisjes spreken alleen de Nederlandse taal met hun ouders, daar tegenover spreken 

zeven meisjes alleen hun moedertaal van de ouders met hun ouders. Echter met eventuele broers 

en zussen spreken de meeste meisjes alleen Nederlands. De gebrekkige kennis van de 

Nederlandse taal bij de ouders kan een reden zijn dat de meisjes niet worden aangemeld bij een 

sportvereniging. Ouders zijn de taal niet machtig en kunnen hierdoor moeilijk in contact komen met 

de georganiseerde Nederlandse sport. 

Een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding merkt op dat allochtone jongens de weg wel kunnen 

vinden naar de (voetbal)vereniging. Waar dit verschil in zit kan hij niet verklaren.  

Ondanks dat een aantal kinderen niet meer wil sporten omdat ze (meer) huiswerk hebben, wordt dit 

door slechts twee meisjes aandragen als motief om te stoppen met sport. Een andere reden 

waarom de meisjes stoppen met een sport is dat ze sport niet leuk vinden. De reden dat ze dit niet 

leuk vinden, hangt samen met de kinderen die ook meedoen aan de sport. Jongens of andere 

meisjes die pesten zijn reden om te stoppen.  

 

“ (…) omdat de jongens pesten en dat vind ik niet leuk. (…) ze speelden steeds vals tegen ons.” (10 

jaar) 

 

Driekwart van de ouders zegt dat hun kinderen niet aan sport doen, omdat het de ouders te veel tijd 

kost om ze te brengen en te halen. De kinderen mogen van de ouders niet alleen naar de sport 

omdat het te ver weg is. Een ouder zegt hierover dat als de dochter een zoon was geweest hij wel 

had gemogen. Maar de dochter mag niet alleen over straat omdat dat gevaarlijk is. 

Enkele ouders zeggen dat hun dochters nadat ze uit school komen erg moe zijn en daarom geen zin 

meer hebben om vervolgens te gaan sporten. 

Enkele kinderen beseffen dat het sporten geld kost. Sommige kinderen kunnen vertellen dat de 

ouders de sportactiviteiten niet kunnen betalen. 

 

“Nou kijk, bijvoorbeeld als je moeder bijvoorbeeld net genoeg geld heeft om erop te gaan. Dan hoef 

je niet persé wedstrijden mee te doen. Want dan vind je het al leuk om mee te doen.” (9 jaar) 
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De cursussen na schooltijd zijn meestal kosteloos. Sportactiviteiten in het buurthuis kosten 

doorgaans een euro per keer. Hierdoor vormen ze een lage of geen financiële drempel om toch te 

kunnen sporten.  

Aan ongeveer de helft van de meisjes is gevraagd welk beroep hun ouders hebben. De meisjes 

noemen beroepen zoals: ijzervlechter, timmerman, schoonmaker en medewerker bij McDonald’s. 

De ouders geven aan dat ze hun dochter niet op sport laten gaan vanwege financiële redenen. 

Ook de docenten Lichamelijke Opvoeding denken dat de financiële thuissituatie bij de meisjes niet 

toereikend is. Toch denkt één van de docenten niet dat dit een belemmering hoeft te zijn om niet op 

sport te gaan. 

 

“Nou ik denk dat als ze hier wonen ze het niet echt breed hebben. Maar ja er zijn natuurlijk allemaal 

subsidies die je kunt aanvragen om bij een sportvereniging lid te worden.” (Docent Lichamelijke 

Opvoeding) 

 

Een blessure is voor de meeste meisjes geen reden om te stoppen met sporten. Slecht twee 

meisjes geven aan dat ze daardoor stoppen met sport. De andere meisjes geven aan dat ze tijdelijk 

zouden stoppen en daarna, als de blessure over is, opnieuw zouden gaan sporten. De meisjes 

geven aan dat ze naar de dokter zouden gaan of een andere sport zouden kiezen als de blessure 

aanhoudt. 

 

“Ik ga gewoon door en als het niet gaat dan ga ik naar de dokter. En dan ga ik vragen wanneer het 

overgaat. En dan ga ik rustig aan doen met de sport.” (9 jaar) 

 

Alle meisjes moeten meehelpen in het huishouden. De meest voorkomende werkzaamheden zijn 

bed opmaken, kamer opruimen en afwassen. De kinderen hoeven naar eigen zeggen niet vaak te 

helpen. Dit zou een reden kunnen zijn waarom de meisjes weinig sporten. 

Ongeveer de helft van de ondervraagde meisjes vindt sporten eng. Voornamelijk zwemmen wordt 

als eng ervaren. Onderwater, duiken en springen van de springplank worden als eng ervaren. 

Overigens is dit voor geen van de meisjes een reden om van zwemmen af te gaan. De angst om te 

verdrinken heeft hier mogelijk mee te maken. 

 

 

6.8. ACTIVITEITEN IN HET WEEKEND 

De activiteiten van de meisjes in hun vrije tijd zijn tv kijken, familie bezoeken, buitenspelen, sporten 

en computeren. De meisjes sporten vooral na schooltijd en (bijna) niet het weekend. Een oorzaak 

kan zijn dat er in het weekend geen sportactiviteiten worden georganiseerd in de school. 

Familiebezoek is een activiteit die vaak ondernomen wordt, met name door de meisjes die op de Dr. 

M.M. Den Hertogschool zitten.  

Het leukste om te doen in hun vrije tijd vinden de meisjes zwemmen, sporten die ze reeds 

beoefenen, familie bezoek en tv kijken. Een meisje geeft het volgende antwoord: 
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“Picknicken. (…) dan kan ik met mijn vriendinnen spelen. En eten. En soms gaan we wedstrijdjes 

doen. En gaan we een beetje hardlopen. En we gingen ook wedstrijdjes doen en wie won kreeg een 

snoepje.” (9 jaar) 

 

Huiswerk maken, helpen in het huishouden en thuisblijven vinden de meisjes de minst leuke 

activiteiten. Thuisblijven ervaren de meisjes als saai.  

Volgens een docent Lichamelijke Opvoeding komt dit doordat de meisjes weinig in het weekend 

sporten omdat de zondag een rustdag is. 

 

“Ja ik weet het niet, maar ik denk bij mensen die naar de kerk gaan is zondag ook gewoon een 

rustdag en dan gaan ze ook niet sporten.” (Docent Lichamelijke Opvoeding) 

 

Een ouder zegt over de activiteiten in het weekend: 

 

“Eigenlijk wij zijn geen Turk maar, wij willen wij altijd thuisblijven, want de hele week wij zijn buiten. 

Ik werk, de kinderen op school, de boodschappen, dat, dat, dat. In het weekend, graag thuis blijven.” 

(Ouder) 

 

 

6.9. SPORT IS BELANGRIJK 

Alle meisjes vinden sport erg belangrijk, geen enkel meisje vindt het onbelangrijk. De eerste reden 

die meisjes aangeven is dat het goed is voor hun gezondheid. Kinderen vinden het belangrijk om 

gezond te blijven. Dit zijn niet alleen de oudere meisjes, ook de meisjes uit groep vijf zijn zich 

daarvan bewust. Ook de ouders zijn zich ervan bewust dat sporten erg gezond is voor hun dochter: 

 

“Ja het belangrijkste is dat ze gaat bewegen en gezond zijn. Ja kijk, ik sport niet, dat vind ik jammer. 

Ik vind dat mijn kinderen moeten… ze moeten voor gezondheid sporten. Sporten, voetballen, alles in 

de sport, maakt niet uit, want dat is allemaal goed voor hun lichaam.” (ouder) 

 

Naast dat sporten gezond is, zijn een aantal meisjes zich er ook van bewust, zoals hierboven al is 

aangegeven, dat ze door sporten kunnen afvallen.  

 

“ (…) ik vind het goed voor je conditie. (…) en als je zweet is het goed. Dan val je ook sneller af. (…) 

Als je dik wordt vinden mensen niet leuk. En meestal vind je het zelf ook niet leuk. En dan kan je 

tenminste nog rennen, want als je dik bent kun je niet zo snel rennen.” (11 jaar) 

 

Dat sporten gezond is hebben de kinderen op school en thuis van de ouders en/of oudere broers en 

zussen geleerd.  

 

“(…) ik heb het van mijn moeder geleerd en ook van mijn broers.” (10 jaar) 
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“We hadden het er op school over (…). We hadden er een boek over.” (9 jaar) 

 

Naast het gezondheids- en schoonheidsmotief, zegt een meisje dat ze graag wil sporten, omdat ze 

zo meer kinderen leert kennen.  

 

“Ik vind het leuk, want dan krijg je vrienden want daar zitten ook andere meisjes en jongens op.” (10 

jaar) 

 

Twee ouders noemen dit ook als reden voor hun dochter om te (gaan) sporten.  

Naast de vraag of sporten belangrijk is, is gevraagd of sporten goed voor je is. Alle meisjes geven 

aan dat sporten ook goed voor je is en dan in het bijzonder vanwege het gezondheidsmotief en het 

afvallen. Voor de helft van de meisjes zouden deze motieven een reden zijn om te (gaan) sporten.  

 

 

6.10. HET LEUKSTE AAN SPORT 

Als aan de meisjes wordt gevraagd wat zij het leukste vinden aan sport, dan worden met name 

sportspecifieke antwoorden gegeven. Een meisje zegt: 

 

“ Nou ik vind het leuk om met snorkelen in het water te gaan. En ook met die dingen aan. (…) En 

dan kan je gewoon ademhalen. En dat je ook de ringen kan pakken en dat er water in je buisje gaat 

dan als je boven komt dat je gelijk het water eruit moet spugen.” (9 jaar).  

 

Andere meisjes noemen als sportspecifieke antwoorden: trappen tegen de bal, in het water zijn, en 

dansen op de muziek. 

Naast sportspecifieke antwoorden geven een aantal meisjes ook aan dat ze het bewegen leuk 

vinden. Wat ze daar precies leuk aan vinden kunnen de meisjes niet verwoorden. Ook komt het 

gezondheidsmotief hier weer tot uiting. Als laatste zeggen een aantal meisjes dat ze het 

samenwerken gezellig vinden. 

 

“ (…) dan kan je ook met meer mensen in contact komen. Samenwerken en zo. Ik vind het wel leuk 

(…). Het teamwork.” (13 jaar). 

 

Over het algemeen worden de trainingen als leuk ervaren. Dit komt vooral omdat de meisjes denken 

dat trainen gezond is. Over de lengte van de trainingen variëren de meningen. Een aantal meisjes 

vindt het te kort, een aantal vindt het precies goed. De trainingen en lessen duren circa vijftig 

minuten. 

De meisjes vinden dat de trainer of docent Lichamelijke Opvoeding de les nog leuker kan maken 

door de meisjes voor of na de les vrij te laten spelen. 

 

“(…) bij het recreatiebad en bij de hele grote glijbaan. En dan ga je zo rollen (…).” (9 jaar). 
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Een aantal andere meisjes zou de les of training nog leuker vinden als ze meer (verschillende) 

dingen zouden doen in de les. Dit zou kunnen door de training of de gymles langer te maken. 

Daarnaast worden er nog specifieke spellen of sporten genoemd die de meisjes graag doen 

waaronder volleybal en turnonderdelen in de gymles.  

 

 

6.11. HET MINST LEUKE AAN SPORT  

Op de vraag wat de kinderen het minst leuk vinden aan sport antwoordt een aantal kinderen: “Niets.” 

Ze vinden alles leuk en kunnen niet één ding noemen dat ze niet leuk vinden aan de sport die ze 

doen. De kinderen die wel punten aangeven die ze niet leuk vinden zijn, in tegenstelling tot de 

punten die ze wel leuk vinden, niet sportspecifiek maar algemeen van aard. Het sporten met 

jongens wordt vooral door de meisjes meestal als vervelend ervaren. Zie ook paragraaf 6.16.3. 

 

 

6.12. DE GYMLES 

Aan de kinderen is gevraagd wat ze het leukste vinden aan de gymles. Onderdelen die dan naar 

voren komen zijn voornamelijk onderdelen die ze kort geleden nog gedaan hebben. Zo is er een 

interview vlak na een gymles waarin de kinderen slagbal hebben gespeeld. De meeste kinderen 

noemen dan slagbal als leukste onderdeel. Daarnaast valt op dat kinderen apekooien en 

turnonderdelen erg leuk vinden.  

De meisjes vinden het moeilijk om een reden te geven waarom ze een bepaald onderdeel leuk 

vinden. Als ze dit wel kunnen, dan wordt vaak door de meisjes een onderdeel genoemd waar ze 

goed in zijn. 

 

“Gooien met de ballen. Met basketbal. En dansen. (…) Omdat ik het heel goed kan.” (10 jaar). 

 

Een kwart van de meisjes vertelt dat ze alles leuk vinden aan de gymles, dat ze geen enkel 

onderdeel minder leuk is. De overige meisjes vinden vooral voetbal niet leuk aan de gymles. De 

meeste kinderen vinden het lastig om aan te geven waarom ze een onderdeel niet leuk vinden. Een 

aantal meisje kan wel een reden noemen. Ze vinden een onderdeel saai of het ruwe spel van de 

jongens vinden ze vervelend. 

 

“Ik vind voetballen saai. Want als de jongens heel hard schoppen komt hij zo tegen je gezicht aan. 

Dat doet zeer.” (10 jaar) 

 

Eén van de docenten merkt vooral dat turnonderdelen favoriet zijn bij de respondenten. Volgens de 

ander zijn in het bijzonder bij de jongere meisjes tikspelen populair. Daarnaast vinden de meisjes 

spellen met ballen, zwaaien aan de ringen en touwen en circusonderdelen erg leuk in de gymles. 

Turnonderdelen zijn populair volgens de docenten omdat hier veel uitdaging in zit. Met een spelles 
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bijvoorbeeld krijgen de kinderen snel ruzie omdat ze emotioneel zijn en wordt daarom door de 

meisjes als minder prettig ervaren. Een van de docenten geeft de volgende verklaring voor het feit 

dat voornamelijk turnonderdelen en zwaaien populair zijn: 

 

“En ik denk dat dat komt omdat, naar mijn mening zijn de kinderen al heel snel volwassen hier zo. 

(…) En ik denk dat als je dan, in die groepen vijf of zes dan ga je niet meer in de speeltuin spelen, 

maar in de gymles is dat niet raar of zo. (…) Dat merk ik heel vaak, vooral bij die stoere jongens. In 

groep zeven zitten er heel veel van. Als ik dan ga glijden of schommelen zijn ze de hele les poeslief! 

En dat vinden ze alleen maar leuk. En dan roepen ze: Juf kijk nou, kijk nou, kijk nou!.” (Docent 

Lichamelijke opvoeding) 

 

Een docent zegt dat de meisjes de meeste onderdelen, die in de les worden aangeboden, leuk 

vinden. 

 

“Tijdens de gymles doen ze wel altijd heel enthousiast mee en vinden ze alles wel heel leuk kan ik je 

zeggen. Tuurlijk hebben ze wel eens geen zin en dan gaat het niet zo.” (Docent Lichamelijke 

Opvoeding) 

 

 

6.13. TRAINER EN DOCENT LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Alle kinderen, met uitzondering van twee, zijn positief over de trainer en/of gymdocent. De 

belangrijkste eigenschappen die docenten moeten bezitten volgens de meisjes zijn aardig, lief en  

geduldig. Daarnaast moet de docent of trainer over een goede technische vaardigheid beschikken.  

 

“(…) ik vind hem ook goed. (…) Want als we iets niet kunnen dan gaat hij het weer opnieuw doen. 

(…) En dan kunnen we het goed leren.” (10 jaar). 

 

“Die is heel aardig. Die zeurt niet als je iets verkeerd doet ofzo.” (10 jaar) 

 

Aan de ene kant dient de trainer/docent te beschikken over goede vaardigheden, moet hij de stof 

goed beheersen en het goed voor kunnen doen. Aan de andere kant moet hij wel geduldig, lief en 

aardig zijn. 

Een derde van de ondervraagde meisjes kan geen negatieve kanten ontdekken aan hun trainer 

en/of gymdocent. De rest van de meisjes heeft hier geen eenduidig antwoord op. Enkele 

voorbeelden zijn, de juf praat raar, het betreffende meisje wordt anders behandeld dan de rest van 

de meisjes, en er wordt te weinig gedifferentieerd qua niveau in de gymles. 
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6.14. KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

Alle meisjes op de Dr. M.M. Den Hertogschool mogen tijdens de gymles (of training) de kleding aan 

die ze aan willen. Van de school moeten ze een korte broek en T-shirt dragen en dit doen ze 

allemaal. Op De Springplank ligt dit anders. Bijna alle meisjes moeten een lange broek aan. 

Sommige meisjes moeten daarnaast ook nog een shirt aan met lange mouwen. De reden dat ze in 

het lang moeten is volgens de meisjes vanwege hun geloof en omdat jongens hen niet mogen zien 

met blote benen en armen. 

 

“Van ons geloof….. En dan mogen jongens je niet zien.” (11 jaar) 

 

“ (…) van ons geloof moet je eigenlijk lang, maar van mijn moeder mag ik kort. Maar ik vind het 

gewoon, kijk van ons geloof is het wel goed, maar… zo’n lange broek dan zweet je vaak en dan 

word je meestal warm en je armen ook en dat vind ik niet gezond.” (11 jaar). 

 

Aan de kinderen wordt gevraagd of ze later een hoofddoek gaan dragen. Acht van de meisjes 

beamen dit. Zes meisjes zeggen dat ze dat niet zullen doen en twee meisjes dragen al een 

hoofddoek. De overgebleven acht meisjes weten het nog niet. Als aan hen gevraagd wordt waarom 

ze het nog niet weten, kunnen ze daar moeilijk antwoord op geven. Een aantal meisjes zegt dat ze 

misschien later als ze ouder zijn een hoofddoek gaan dragen. 

 

“Mijn oma heeft wel een hoofddoek en mijn moeder nog niet…… Als ik misschien oma word dan 

misschien.” (10 jaar) 

 

Een aantal meisjes denkt dat je met een hoofddoek niet kunt sporten.  

 

“Geen idee, maar ik denk van niet, want dan krijg je het wel een beetje warm van met je hoofddoek 

om.” (10 jaar) 

 

De meisjes die denken dat je niet kunt sporten met een hoofddoek denken vooral dat dit niet kan 

omdat het te warm is.  

Een meisje met een hoofddoek zegt dat het helemaal niet warm is, omdat er kleine gaatjes in haar 

hoofddoek zitten en dat het daardoor toch luchtig is. Over het algemeen vinden de meisjes wel dat 

je kunt sporten met een hoofddoek ondanks dat ze denken dat het erg warm is. 

De docenten Lichamelijke Opvoeding vinden het geen probleem dat de meisjes gymen met een 

hoofddoekje.  

 

“ Nee, ik maak er ook geen punt van. Laat ze hem maar lekker omhouden en uhhh en als we gaan 

koprollen of weet ik veel, dan gaat dat af en dan doen ze hem gewoon weer goed. Hup, en dan 

gaan we weer.” (Docent Lichamelijke Opvoeding) 
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Eén van de docenten vindt wel dat het een strak hoofddoekje moet zijn, anders moet hij af want 

anders kan het hoofddoekje in de weg zitten tijdens de gymles. 

 

“Want ze wilde niet zo’n strakke dus dan moet je hem maar af”. (Docent Lichamelijke Opvoeding) 

 

Ouders vinden het geen probleem om te sporten met een hoofddoekje. Ze zien hier geen 

belemmeringen in. Eén van de ouders heeft een uitgesproken mening over het dragen van een 

hoofddoek: 

 

“Ja het is warm, je gaat zweten. (…) Ja dat is volgens mij lastig met sporten. Eigenlijk alles is lastig. 

Schoonmaken thuis en ook buiten lopen. Volgens mij is een hoofddoek altijd lastig.” (Ouder) 

 

 

6.15. FAMILIE 

Ruim de helft van de ouders doet niet aan sport, dit geldt zowel voor de vaders als de moeders. 

Slechts vier moeders en vier vaders doen aan sport. Daarnaast hebben drie vaders en een moeder 

aan sport gedaan. Twee ouders zijn van plan om op sport te gaan. Zwemmen en fitness is vooral 

populair bij de moeders, fitness is bij de vaders populair. De ouders geven als motief om niet te 

sporten dat ze geen tijd hebben.  

Betrekkelijk veel broers en zussen doen aan sport. Van drie meisjes doet geen van de broers en  

zussen aan sport. Bij de broers en zussen zijn vooral streetdance en diverse verdedigingssporten 

populair. Op de vraag aan de meisjes of zij op een bepaalde sport willen omdat hun broers of 

zussen op die bepaalde sport zitten, geven ze allemaal, op één meisje na, een ontkennend 

antwoord. Toch valt het op dat veel meisjes een bepaalde sport (willen gaan) beoefenen die hun 

broers en zussen ook beoefenen.  

Ook de docenten Lichamelijke Opvoeding denken dat het sportgedrag van een familielid bijdraagt 

aan de sportkeuze van het kind.  

Een derde van de meisjes wordt van huis uit niet gestimuleerd om te gaan sporten. De ouders 

praten niet over sport thuis met hun kinderen. Dit komt voornamelijk voor bij de ouders die zelf ook 

niet sporten en vaak onbekend zijn met de organisatie van de sport in Nederland. Nog eens een 

derde van de ouders moedigt de kinderen niet aan om te gaan sporten, maar als de kinderen vragen 

of ze op sport mogen dan mag dat meestal wel van de ouders. 

 

“Toen ging ik het aan mijn moeder vragen. Toen zei ze je mag doen wat je wilt, dus toen ging ik me 

opgeven voor panna.” (12 jaar) 

 

De overige ouders stimuleren de meisjes wel om te gaan sporten. Ouders willen om verschillende 

redenen dat de meisjes op sport gaan. Zowel voor de gezondheid als voor de ontspanning. 

 

“ (…) voordat ik naar streetdance ging zeiden ze, je moet op streetdance, want het is een hele leuke 

sport.” (12 jaar) 
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“ (…) m’n moeder zegt dat ik heel veel moet afvallen. En mijn broer gaat trouwen en dan past de 

jurk niet bij mij.” (9 jaar) 

 

De docenten Lichamelijke Opvoeding denken dat de meisjes van huis uit helemaal niet gestimuleerd 

worden om te sporten.  

 

 

6.16. SAMEN SPORTEN 

In deze paragraaf komt het samen sporten aan bod. Als eerste wordt het sporten samen met 

meisjes en vriendinnen besproken. Daarna wordt het sporten met jongens toegelicht. In de 

daaropvolgende paragraaf gaat het over het samenstellen van groepjes tijdens de gymles. Als 

laatste wordt het sporten met andere nationaliteiten besproken.  

 

6.16.1.Sporten met meisjes 

Alle meisjes, op twee na, sporten het liefst samen met vriendinnen. Dit zijn vaak meisjes uit de eigen 

klas. 

 

“Omdat het dan vaak gezellig is, dan lachen we vaak.” (12 jaar) 

 

De twee andere meisjes maakt het niet zoveel uit met wie ze sporten, maar ze sporten het liefst niet 

met jongens. 

 

“Gewoon met kinderen die erop zitten…. Maakt mij niet zoveel uit.” (11 jaar) 

 

Het andere meisje antwoordt op de vraag of ze liever met bekende of onbekende sport: 

 

“Beetje bekend, en ook (…) weer niet. Want dan leer je meer mensen kennen.” (13 jaar) 

 

De meeste meisjes sporten het liefst met andere meisjes. Een teamsport heeft daarom hun 

voorkeur. Toch doen veel meisjes een solosport. Als de onderzoeker ze hiermee confronteert lijken 

ze het gezamenlijke van solosporten het belangrijkste te vinden. 

 

“Je kunt met z’n allen gaan rijden. Bijvoorbeeld op ponykamp dan ga je met z’n allen ergens heen.” 

(9 jaar). 

 

“Maar je kan ook met schaatsen een duo maken. (…) Als het kan zou ik het toch wel samen met 

een groepje willen doen. Want als je verliest verlies je samen. En als je wint dan win je samen. En 

niet alleen.” (10 jaar). 

 

De meisjes vinden een teamsport vooral gezelliger. 
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De ouders beamen dat de meisjes het liefst met vriendinnen sporten. Eén ouder vertelt dat de 

dochter van buitenschoolse zwemles is afgegaan omdat het meisje liever alleen wilde zwemmen 

met haar klasgenootjes. 

 

De meeste meisjes vinden het niet belangrijk of hun vriendinnen goed zijn in sport. Een meisje zegt 

hierover: 

 

“Nee, want eigenlijk gaat het er om dat je je best doet en niet of je goed of slecht bent. Gisteren toen 

gingen we voetballen, toen ging ik ook niet meer bij de goede kinderen, toen ging ik gewoon bij de 

goede en slechte gemengd. (…) dat vond ik wel goed van mezelf.” (12 jaar) 

 

Een aantal andere meisjes vinden het wel belangrijk. Zowel voor hun zelf als voor de vriendinnen. 

 

“Als ze het fout doen, dan word ik soms boos.” (9 jaar) 

 

6.16.2. Vriendinnen maken 

Drie meisjes vertellen dat ze op de sport vriendinnen hebben gemaakt. Deze meisjes hebben ze 

ontmoet op de cursus of sportclub, nu spelen ze in hun vrije tijd wel eens met deze meisjes. Echter 

een groot deel van de meisjes maakt geen vriendinnen op de sportclub waarmee ze ook na het 

sporten omgaan. Ze vinden de andere meisjes wel aardig, maar waarom ze er niet mee omgaan in 

hun vrije tijd kunnen de meisjes niet benoemen. 

 

“(…) als we op onze ouders moesten wachten na de les deden we altijd tikkertje (…), nee niet thuis 

spelen.” (11 jaar) 

 

6.16.3. Sporten met jongens 

Over het sporten met jongens zijn de meningen onder de meisjes sterk verdeeld. Een aantal meisjes 

ziet er totaal geen probleem in om met jongens te sporten. Ze vinden het zelfs leuk. Een aantal 

meisjes heeft er geen mening over. 

Toch is er ook een aantal meisjes, in het bijzonder de oudere meisjes van de Springplank, die het 

vreselijk vinden om met jongens te sporten. Ze vinden de jongens vervelend en ze spelen te ruw. 

Op de vraag of ze graag met jongens willen sporten antwoorden er een aantal erg afkeurend. Ze 

beginnen te roepen dat ze dat echt niet willen. Eén van de meisjes zegt daarna: 

 

“Ik sport liever met de meisjes… die zijn rustiger, en jongens zijn een beetje wilder altijd en dat is 

niet zo leuk”. (13 jaar) 

 

De meisjes vinden vooral dat de jongens erg hard schreeuwen en dat ze daarnaast vaak ruzie 

maken. 

 

“ (…) ze spetteren als ik ga zwemmen.” (10 jaar) 
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“ (…) als ze de bal gooien dan gooien ze echt heel hard.” (11 jaar) 

 

Een docent Lichamelijke Opvoeding denkt dat de meisjes het minder leuk vinden als ze samen 

sporten met jongens. Dit heeft volgens haar soms een negatieve invloed op het sportgedrag van de 

meisjes.  

 

“Ik wil niet zeggen dat altijd het gedrag van de jongens een negatieve invloed heeft, maar het kan 

wel. Bijvoorbeeld door stoer gedrag of extra hard gooien of telkens hetzelfde vervelende te doen, je 

kent wel hoe jongens kunnen zijn. Als ze dan samen aan het bewegen zijn kan dat soms een 

negatieve invloed hebben, meisjes hebben geen zin meer of vinden het niet meer leuk. Wanneer 

jongens en meisjes apart bewegen komt dit afhaken meestal niet voor, maar apart bewegen doe ik 

meestal niet.(…). Deze tendens probeer ik dan te doorbreken, maar het is lastig.” (Docent 

Lichamelijke Opvoeding) 

 

De docent ziet liever aparte naschoolse sportactiviteiten voor meisjes. De docent merkt een 

duidelijke tweedeling in de lessen. Bij de start van de gymlessen zitten de jongens en meisjes 

gescheiden van elkaar. Ook als de kinderen groepjes mogen maken voor bijvoorbeeld een 

estafettespel worden er door de kinderen aparte jongens en meisjes teams gemaakt. Toch kiest de 

docent voor heterogene groepjes. Jongens en meisjes bij elkaar in de groep zodat ze leren 

samenspelen.  

De andere docent vindt dat in de lessen de jongens en meisjes wel goed met elkaar omgaan. Uit 

observaties in deze gymles blijkt ook dat de jongens en meisjes bijvoorbeeld in bij aanvang van de 

les gescheiden zitten en dat gedurende de les de jongens en de meisjes niet met elkaar omgaan. 

Een van de docenten zegt dat de jongens erg dominant zijn in de gymles. De docent denkt dat dit 

vooral met de cultuur te maken heeft waar de jongens en meisjes uit komen. 

 

“Ik denk dat in die cultuur de meisjes ook gewoon echt minder zijn.” (Docent Lichamelijke 

Opvoeding) 

 

Een ouder zegt over de omgang met jongens: 

 

“Gelukkig die meisjes zijn goed, die jongens zijn een beetje stout.” (Ouder) 

 

Een moeder zegt dat haar dochter best met jongens mag omgaan ook al wordt dit door de 

(allochtone) buitenwereld als vreemd ervaren.  

 

6.16.4. Groepjes maken tijdens de gymles 

Aan de meisjes wordt de vraag voorgelegd wie ze zouden kiezen als ze een groepje mochten 

maken in de gymles. Ruim de helft van de meisjes zegt dat ze alleen maar vriendinnen in hun 

groepje willen. Ze willen geen jongens in hun groepje, omdat ze ruzie maken en wild spelen.  

 

“Die maken zo echt ruzie, en dan verpesten ze het.” (9 jaar) 
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Een aantal meisjes zegt dat ze naast vriendinnen ook een aantal goede jongens in hun groepje 

willen. Deze jongens moeten zich wel goed gedragen.  

 

“ (…) een paar goede, normale jongens (…) en ook goede vriendinnen.” (11 jaar) 

 

Een paar meisjes vindt het echter wel belangrijk om te winnen. Ze kiezen als eerste de beste 

voetballer uit de klas als er wordt gevoetbald. Een meisje zegt hierover: 

 

“Ik kies kinderen die goed hun best kunnen doen met sporten omdat als ze het niet goed kunnen 

dan schieten ze niet op met het onderdeel wat ze doen.” (10 jaar) 

 

Het grote deel van de meisjes kiest dus uitsluitend voor meisjes in hun groep. Aan hen is gevraagd 

of ze niet graag goede jongens in hun groepje zouden willen, zodat ze zouden winnen met 

bijvoorbeeld voetbal. Een aantal meisjes zegt dat ze toch liever geen jongens erbij hebben, een 

aantal andere meisjes zegt dat ze zowel goede jongens in hun team willen als vriendinnen. Er ligt 

hier een spanningsveld voor de meisjes. Aan een kant willen de meisjes graag sporten met hun 

vriendinnen, aan de andere kant willen ze winnen en dit kunnen ze bereiken door het opnemen van 

goede jongens in hun groepje. 

 

6.16.5. Sporten met andere nationaliteiten  

Het maakt de kinderen geen van allen uit waar de andere kinderen, waarmee ze sporten, vandaan 

komen of welke nationaliteit ze hebben. Een aantal meisjes ziet er zelfs voordelen in: 

 

“Dan kan je er ook een beetje van leren, van de taal die hij of zij spreekt.” (9 jaar) 

 

Zowel de docenten Lichamelijke Opvoeding als de ouders merken niet dat de meisjes anders 

omgaan met kinderen van andere nationaliteiten. 

 

 

6.17. SPORTEN OP NIVEAU 

De meisjes die sporten doen dat in een groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Ondanks 

dat de kinderen ongeveer dezelfde leeftijd hebben zijn er wel niveauverschillen binnen de groepen. 

De meisjes ervaren dit niet als vervelend of lastig, maar zijn van mening dat je van elkaar kunt leren. 

 

“ (…) dan zou ik ze meer helpen. Ik zou laten zien hoe het moet. Ik zou geduld hebben tot dat ze het 

beter doen.” (13 jaar). 
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6.18. WINNEN 

Bijna alle meisjes zeggen dat ze winnen niet belangrijk vinden. Het gaat hen er om dat ze meedoen. 

Toch blijkt uit enkele antwoorden van de meisjes dat ze winnen wel belangrijk vinden. Een aantal 

voorbeelden: 

 

“Nou want het maakt niets uit, want je kunt ook weer een andere keer winnen.” (10 jaar) 

 

“Als je verliest dan weet je dat je, dat je beter moet worden.” (13 jaar) 

 

Een paar meisjes vindt winnen alleen belangrijk als er iets tegenover staat. 

 

“Voor mij is het wel heel erg belangrijk. Want dan heb je heel erg je best gedaan en dan krijg je een 

prijs. En dan heb je straks een kast vol met prijzen.” (9 jaar) 

 

Veel kinderen vinden het belangrijk als er wat tegenover staat als ze winnen of meedoen met een 

sportwedstrijd. Ze willen graag een medaille, snoepjes of een andere prijs winnen. 

 

“Ik ga alleen meedoen als je een medaille kan winnen.” (11 jaar) 

 

Een ander meisje wil graag winnen, omdat de jongens dan minder vervelend doen: 

 

“Soms wel, want dan irriteren de jongens je minder.” (11 jaar) 

 

Aan de meisjes is gevraagd voor wie ze zijn bij een voetbalwedstrijd. Voor het Nederlandse team of 

voor het team van hun vaderland. Een aantal meisjes zegt dat ze zijn voor het team dat wint. Ook 

hieruit blijkt dat winnen wel degelijk belangrijk wordt gevonden door de respondenten. Eén docent 

zegt over het willen winnen: 

 

“Ja, nou persé… maar ze willen winnen. Maar dat is ook een kenmerk van de leeftijdsgroep hè. Tien 

twaalf jaar dan zit dat er wel in. (…) graag willen winnen dat hoort erbij.” (Docent Lichamelijke 

Opvoeding) 

 

Uit observaties van diverse lessen blijkt dat tijdens een tikspel waarin de meisjes een maatje mogen 

kiezen die hun helpt met het ‘leegtikken van de zaal’ er voornamelijk voor vriendinnetjes wordt 

gekozen. Slecht enkele meisjes kiezen voor een snelle jongen die hen mag helpen. 

Daarnaast zegt een docent dat de meisjes meetspelletjes ook erg leuk vinden. 

 

“Bijvoorbeeld verspringen, hoogspringen dat vinden ze heel (…) leuk. Ook als het te hoog is. Ook al 

zijn ze als eerste af, dan kunnen ze wel een uur naar die anderen kijken. Hoe hoog gaat hij, en wie 

heeft het hoogste gehaald.” (Docent Lichamelijke Opvoeding) 
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Een docent merkt wel op dat de meisjes een verliespartij makkelijker naast zich neer kunnen leggen 

dan de jongens. De jongens kunnen heel snel boos worden als ze niet winnen.  

Ook de ouders merken op dat de meisjes het winnen van een spel erg belangrijk vinden. 

 

 

6.19. SPORTIDOOL 

Bijna alle meisjes zijn wel bekend met sporthelden. Dit kunnen zowel personen zijn, als clubs of 

landenteams. Veel meisjes denken direct aan voetbalclubs en voetbalspelers. Ronaldinho wordt 

door de meiden vaak genoemd. 

 

“ (…) Ronaldinho. (…) Hij heeft veel techniek.” (12 jaar) 

 

Een aantal meisjes noemt clubs of voetballers op omdat ze vinden dat ze goed zijn zoals het meisje 

hierboven. De meerderheid van de meisjes kiest een voetbalclub uit het land van herkomst en/of de 

woonplaats omdat zij zich hiermee identificeren.  

 

“ (…) omdat het mijn land is.” (11 jaar) 

 

Een meisje is fan van Ado Den Haag. Een van haar ouders zegt hierover: 

 

“Ja thuis tekent ze ook alles in Ado Den Haag kleuren.” (Ouder)  

 

 

6.20. ORGANISATORISCHE CONTEXT 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de rol van de school en de rol van de gemeente 

besproken. De docenten Lichamelijke Opvoeding en de ouders geven hun visie op de rol van de 

school en de gemeente.  

 

6.20.1. De school 

Volgens de vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding zou de school meer aandacht moeten 

besteden aan gymles en sport. Zo zouden volgens de docent de kleuters ook les moeten krijgen van 

een vakleerkracht. De klassen zouden in plaats van twee keer in de week driekwartier gymles, drie 

of vier keer driekwartier gymles moeten hebben. Hierdoor zou er meer aandacht aan bepaalde 

sporten kunnen worden besteed. Dit zou volgens één van de docenten zowel door de school als 

door de gemeente moeten worden gestimuleerd.  

Eén van de docenten vindt het jammer dat de school niet meedoet aan gemeentelijke sportdagen en 

andere schoolsporttoernooien. Aan de andere kant zegt de leerkracht dat als deze activiteiten na 

schooltijd zijn, de kinderen toch niet komen opdagen omdat zij een heel andere mentaliteit hebben.  

Deze docent ziet ook graag een naschoolse gymles alleen voor meisjes. 
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Beide gymleerkrachten zouden graag MRT (Motorial Remedial Teaching) lessen zien voor de 

kinderen met een bewegingsachterstand. Dit houdt in dat motorisch minder begaafde leerlingen 

extra gymlessen krijgen waardoor de bewegingsachterstand mogelijk wordt ingelopen. Een van de 

docenten merkt op dat dit waarschijnlijk niet kan vanwege het kostenplaatje.  

Volgens een gymdocent zouden bij de naschoolse sportactiviteiten, die nu georganiseerd worden, 

de sportverenigingen moeten worden betrokken. 

 

“ (…) elke periode van drie weken een bepaalde sport wordt aangeboden. En dat dan, bijvoorbeeld, 

de laatste keer worden de kinderen meegenomen naar een sportvereniging. Dat ze een keer daar 

gaan kijken. Ja want uiteindelijk wil je ook wel een keer dat de kinderen bij een sportvereniging 

komen of bij een sportclub.” (Docent Lichamelijke Opvoeding) 

 

Deze docent ziet kinderen graag bij een sportvereniging omdat ze dan frequenter sporten.  

De helft van de ondervraagde ouders zou graag zien dat er meer sport wordt aangeboden na 

schooltijd. De andere helft vindt dat er genoeg aanbod is en ziet liever andere activiteiten, zoals 

muzieklessen, georganiseerd na schooltijd. 

Ouders zien het als taak van de school om de kinderen te leren dat sporten gezond is. 

 

6.20.2. Over de gemeente 

Volgens een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding is de rol die de gemeente Leidschendam-

Voorburg op dit moment inneemt goed. Er ligt volgens deze docent een goed sportaanbod. Het 

enige probleem volgens deze leerkracht is dat de meisjes op vrijwillige basis mee kunnen doen aan 

de sportcursussen. Hierdoor bereik je volgens de docent niet alle inactieve allochtone meisjes. 

In Amsterdam is er volgens de andere docent een goed systeem voor de sportstimulering: 

 

“Ik weet dat in Amsterdam (…) daar hebben ze van die pasjes. En daar was de sportbuurtclub, daar 

kon je bijvoorbeeld skates lenen. Dan kon je zelf gaan sporten. Maar je kon ook deelnemen aan 

activiteiten. En dan ben je toch een soort lid en je kan komen en kijken en dan heb je toch een soort 

vereniging, ja dat zou ik wel goed vinden.” (Docent Lichamelijke Opvoeding) 

  

Ook bij deze vorm van sportstimulering is ook het nadeel dat de meisjes op vrijwillige basis 

meedoen.  

De andere docent ziet graag dat er demonstratielessen worden gegeven vanuit de gemeente zoals 

dat ook op plekken elders in de Gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gedaan. Op de scholen 

De Chistina, De Joannes XXIII en De Zonnewijzer is vooraf, aan de start van het project 

Beweegmanagement, een demonstratie gegeven van diverse sporten die meedoen met het 

sportstimuleringsproject. Deze demonstratie is tijdens de schooluren gegeven zodat alle kinderen 

hierbij aanwezig waren.  

Als aan de ouders wordt gevraagd welke rol de gemeente moet spelen in het beweegaanbod van de 

kinderen dan kunnen de ouders daar geen van allen antwoord op geven. Dit heeft mogelijk te 

maken met de slechte beheersing van de Nederlandse taal. De ouders kunnen zich hierdoor moeilijk 
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uitdrukken. Een andere reden kan zijn dat de ouders geen idee hebben welke rol de gemeente zou 

kunnen spelen in de sportstimulering van hun dochters. 
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7. Conclusie, aanbevelingen en reflectie 

Dit laatste hoofdstuk is opgebouwd uit drie delen. De eerste paragraaf, de conclusie, geeft antwoord 

op de eerste centrale vraag. De aanbevelingen worden in paragraaf 7.2. besproken. Deze vormen 

het antwoord op de tweede centrale vraag. Als laatste volgt een reflectie op het onderzoek. Hierin 

wordt teruggeblikt op dit onderzoek en worden handvatten gegeven voor eventueel verder 

onderzoek. 

 

 

7.1. CONCLUSIE 

De eerste hoofdvraag en de daarbij behoorde deelvragen luiden: 

 

Wat beweegt allochtone meisjes uit de groepen vijf, zes, zeven en acht van het primair onderwijs om 

(niet) te sporten? 

 

1. Welke betekenissen geven allochtone meisjes aan sport? 

2. Welke contextuele aspecten bepalen of allochtone meisjes (niet) aan sport doen? 

3. Hoe gaan allochtone meisjes hiermee om? 

 

De deelvragen zullen hieronder worden beantwoord en zijn opgedeeld in subparagrafen. Per vraag 

worden eerst de bevindingen van het onderzoek genoteerd. Daarna zal de relevante literatuur uit de 

hoofdstukken, drie, vier en vijf worden gekoppeld aan deze bevindingen. Voordat de vragen zullen 

worden beantwoord zal eerst een algemeen beeld worden gegeven van de sportdeelname van de 

allochtone meisjes in de eerste subparagraaf. 

 

7.1.1. Sportdeelname 

Allochtone meisjes hebben twee keer in de week gymles en daarnaast hebben ze vaak één keer in 

de week schoolzwemmen. Ruim de helft van de meisjes sport daarnaast buiten de schooltijden om. 

‘Gracieuze’ sporten als turnen en streetdance zijn populair onder de allochtone meisjes. Ook is 

voetbal populair onder deze doelgroep. Ondanks dat iets meer dan de helft van de meisjes sport, 

zegt tweederde van de meisjes dat ze graag (meer) zouden willen sporten.  

Dit komt overeen met wat hierover in de literatuur is beschreven. De literatuur vult aan dat naast 

deze sporten ook zwemmen populair is onder deze doelgroep (Elling en De Knop 2006b).  
De sportactiviteiten waaraan de meisjes meedoen, duren doorgaans circa acht tot tien weken. Het is 

niet dat de meisjes willen stoppen met de sport die ze beoefenen, maar de cursus is tijdsgebonden 

en hierdoor kiezen de meisjes voor een andere sport die wordt aangeboden.  

In de literatuur wordt de sportbeoefening door sommige jongeren als zeer gevarieerd en vluchtig 

ervaren (Elling, 2002). Een reden hiervoor kan zijn dat de sportcursussen slechts een bepaalde tijd 

worden aangeboden.  
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7.1.2. Betekenissen 
De belangrijkste reden dat de meisjes sporten is omdat ze er plezier aan beleven. Dit is zowel een 

motief om te gaan sporten, als te blijven sporten. 

De literatuur bevestigt dat het plezier aan sport de belangrijkste reden voor jongeren is om te (gaan) 

sporten (Van den Heuvel 2004 en Ewing en Seefeldt 1989).  

Alle allochtone meisjes zijn zich bewust dat sporten goed is voor de gezondheid. Ze weten dat 

sporten goed is voor je conditie en daarnaast zeggen enkele meisjes dat je van sport kunt afvallen. 

Voor enkele meisjes is dit een motief om aan sport te doen, andere zijn zich alleen bewust van het 

feit dat sporten gezond is en sporten niet om die reden. 

Dit komt helemaal overeen met wat er in de literatuur wordt beschreven. Zo beschrijven De Knop 

e.a. (1996) dat sporten voor de meest meisjes niet alleen een ontspannende en leuke activiteit is 

maar dat de meeste meisjes dit doen voor de verbetering van hun gezondheid. In diverse andere 

onderzoeken (Elling, 2001, Hoekman e.a., 2007; Hoyng en De Knop, 2006) komt naar voren dat 

gezondheid een belangrijk motief is om te gaan of te blijven sporten.  

Naast dat meisjes plezier beleven aan sport of omdat ze sporten omdat het gezond is, zouden 

meisjes willen sporten om zo hun sportieve vaardigheden te verbeteren (Ewing en Seefeldt 1989, in 

Buisman, 2002). Dit blijkt echter niet uit de resultaten. 

Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks dat de meisjes zeggen dat ze steeds meer huiswerk krijgen, dit 

volgens hen geen belemmering is om niet (meer) te sporten. Bouw e.a. (2003) concluderen wel dat 

dit een reden is waarom de allochtone meisjes minder sporten. De allochtone meisjes besteden veel 

tijd aan hun huiswerk, hierdoor blijft er minder vrije tijd over om zelf in te vullen. 

Of de allochtone meisjes nu voor een teamsport of een individuele sport kiezen, allen vinden ze het 

samen sporten met vriendinnen erg leuk. De meisjes vinden het sporten met vriendinnen vaak 

belangrijker dan het winnen van een wedstrijd. Ondanks dat het winnen van een wedstrijd niet als 

belangrijkste wordt ervaren door de meisjes, kunnen de meisjes wel gestimuleerd worden als ze een 

prijs of aandenken krijgen aan een sportactiviteit. 

De literatuur die in hoofdstuk vijf is besproken laat zien dat willen winnen, zeker door meisjes en 

vrouwen, niet als belangrijkste aspect van het sporten wordt beschouwd. Zij geven de voorkeur aan 

het opbouwen van vriendschappen (Buisman, 2002, Ewing en Seefeldt 1989, in Buisman, 2002). 

Ook voor allochtonen zijn de participatiemotieven vooral sociaal van aard (Scheerder e.a., 2006). 

 

7.1.3. Context 
De meeste meisjes sporten na schooltijd in de gymzaal op school. Op deze locatie worden de 

naschoolse sportactiviteiten aangeboden. Enkele meisjes bezoeken sportactiviteiten in het 

buurthuis. 

De literatuur bevestigt dat de meisjes in de school of in de buurt sporten (Scheerder, e.a. 2006, De 

Knop, e.a., 1996). Volgens De Knop e.a. (1996), is de school de enige plek waar deze doelgroep in 

contact komt met de sport. 

Uit de resultaten blijkt dat de reden dat de allochtone meisjes niet bij een sportvereniging sporten is, 

omdat de ouders van deze meisjes de weg niet kunnen vinden naar de sportvereniging. Ze zijn 
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namelijk niet bekend met de Nederlandse georganiseerde sport of spreken de Nederlandse taal niet 

goed. 

Het onderzoek van De Knop e.a. (1993 in Elling en De Knop 2006b) bevestigt dat de drempel naar 

de sportverenigingen te hoog is voor de allochtone meisjes. Cultuuraspecten spelen volgens hen 

een rol. Of de ouders van de allochtone meisjes hierbij een rol spelen wordt niet genoemd.  

De trainers en docenten Lichamelijke Opvoeding spelen een belangrijke rol bij de participatie van de 

allochtone meisjes aan sport. Er moet niet alleen plezier zijn tijdens de gymles of sportactiviteit, ook 

moet er daadwerkelijk iets worden geleerd. De docenten Lichamelijke Opvoedingen en de trainers 

moeten geduld hebben en ze moeten de bewegingsactiviteiten goed voor kunnen doen. De trainers 

en docenten Lichamelijke Opvoeding moeten de kwaliteit van de lessen en trainingen bewaken. 

Deze moeten leuk en vooral gevarieerd zijn. 

Ook in de literatuur (Stegeman, 2007, Janssens en Stegeman, 2004, Baar, 1996) wordt bevestigd 

dat de trainers en docenten Lichamelijke Opvoeding een belangrijke rol spelen bij de participatie van 

de allochtone meisjes aan sport. Baar (1996) concludeert zelfs dat een slechte of onaardige trainer 

een belangrijke reden is om te stoppen met de desbetreffende sport. 

Een ander motief waarom meisjes niet (georganiseerd) sporten is van financiële aard. Ouders 

kunnen de sport van hun dochter vaak niet betalen, vanwege hun lage financiële draagkracht. 

Vooral de georganiseerde sport blijkt duur. Sportactiviteiten na schooltijd zijn gratis en vormen 

hierdoor geen financiële drempel. 

Hoekman, e.a. (2007) concludeert dat financiële motieven geen aanleiding zijn om te stoppen met 

sport. Of financiële problemen een motief zijn om niet te gaan sporten, wordt in dit onderzoek niet 

genoemd. Er worden alleen redenen gegeven om te stoppen met sport.  

Ondanks dat enkele meisjes moeten sporten in een lange broek, een shirt met lange mouwen en 

soms met een hoofddoek, vanwege hun geloofsovertuiging, vormt dit geen belemmering om te gaan 

sporten. Ook tijdens het sporten ondervinden de meisjes geen hinder van deze kleding zo blijkt uit 

de resultaten. 

In de bestaande literatuur is over de kledingvoorschriften voor sportende meisjes geen relevante 

data gevonden. 

Ondanks dat de meisjes huiswerk hebben geven ze niet aan dat dit een reden is om niet te (gaan) 

sporten. Meisjes spreken niet over tijdgebrek. De meisjes besteden hun vrije tijd aan tv kijken, 

computeren en buiten spelen. De meeste activiteiten vinden binnenshuis plaats. Ouders spreken 

wel over tijdgebrek. Zij vinden dat ze te weinig tijd hebben om hun dochters te brengen en te halen 

en in het weekend gaan de ouders met hun kinderen vaak op familiebezoek of blijven ze liever thuis. 

Volgens van Aalderen (1991) hebben de meisjes te weinig tijd om te sporten. Zij kunnen bijna geen 

vrije tijd naar eigen inzicht invullen. Deze meisjes hebben heel wat huishoudelijke taken (zie ook De 

Knop e.a. 1996). Dit is volgens hen een motief waarom de meisjes minder/niet sporten. 

Uit de literatuur (Van Aalderen, 1991, Hutschemaekers en Zarouali 1991) blijkt dat de meisjes hun 

vrije tijd voornamelijk binnenshuis doorbrengen. Hutschemaekers en Zarouali (1991) zeggen dat de 

vader toestemming moet geven aan de dochter om naar buiten te mogen. Uit de resultaten van dit 

onderzoek kan dit echter niet worden opgemaakt. Alle ondervraagden meisjes mogen sporten en 

spelen met de kinderen die ze zelf uitkiezen, ongeacht geslacht, etniciteit etcetera. Dat meisjes vaak 
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niet met jongens willen sporten is omdat ze vinden dat jongens vervelend zijn en niet vanwege hun 

geloofsovertuiging. 

Van Aalderen (1991) en Hutschemaekers en Zarouali (1991) concluderen dat de meisjes alleen met 

andere meisjes (uit de buurt) mogen sporten. Dat de bevindingen in dit onderzoek een heel ander 

beeld schetsen dan in de literatuur wordt beschreven, komt wellicht omdat de literatuur vrij 

gedateerd is. Deze literatuur is inmiddels alweer zeventien jaar oud. 

Janssens en Van Bottenburg (2001) concluderen dat voor een groot deel van de allochtone sporters 

er geen keuze is tussen sporten in eigen kring of gemengd sporten, maar tussen sporten in eigen 

kring of niet sporten. De resultaten weerleggen de conclusie van deze onderzoekers.  

Ondanks dat ruim de helft van de ouders niet aan sport doet onderkennen ze wel het belang van 

sport. Toch stimuleert maar een derde van de ouders de meisjes om aan sport te doen. 

Ouders kunnen de kinderen faciliteren, stimuleren, enthousiasmeren, aansporen of zelf regelrecht 

verplichten om te sporten (Frelier en Janssens, 2007). Dit geldt vooral, zo zeggen de onderzoekers, 

voor allochtone meisjes. 
De weg naar de sportvereniging wordt moeilijk gevonden door de ouders van de allochtone meisjes. 

Dit lijkt voornamelijk te komen omdat zij niet bekend zijn met de Nederlandse georganiseerde sport. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat allochtonen de weg naar de sportvereniging wel kunnen vinden, 

hetzij in mindere mate dan de autochtone bevolking (Elling en De Knop 2006b). Als ze lid zijn bij een 

sportvereniging dan is het vaak een ‘reguliere’ van oorsprong autochtone vereniging. Mogelijk wordt 

er in dit onderzoek alleen gesproken over allochtone mannen en jongens.  

Ondanks dat veel meisjes een (internationaal) sportidool hebben, hebben deze sportidolen geen 

invloed op de sportkeuze van de meisjes. De sportkeuze van de broers en zussen van deze 

allochtone meisjes beïnvloedt wel voor een groot deel hun sportkeuze. 

Frelier en Janssens (2007) concluderen dat broers, zussen en leeftijdsgenootjes als rolmodel 

kunnen fungeren en daarnaast als speelkameraad. Het sportgedrag dat de allochtone meisjes om 

zich heen zien blijkt erg belangrijk voor het eigen sportgedrag. 

De allochtone meisjes willen graag sporten. Ze vinden het niet alleen leuk, maar ze vinden het ook 

erg belangrijk voor hun gezondheid. Hun religie belemmert ze niet om te sporten. Ook van hun 

ouders mogen de meisjes sporten, dit wordt niet door hen verboden. Het vooroordeel dat meisjes 

niet mogen sporten en moeten binnen blijven, klopt volgens dit onderzoek niet.  

 

7.1.4. Gevolg 
De meeste meisjes die met elkaar sporten kennen elkaar van school. Meestal zitten deze meisjes bij 

elkaar in de klas. Hier is deze vriendschap opgebouwd. De meisjes spelen ook met elkaar na 

schooltijd. Het maakt voor de meisjes niet uit van welke afkomst hun vriendinnen zijn of welk geloof 

hun vriendinnen hebben. 

Uit het onderzoek van Scheerder e.a. (2006) blijkt dat er uit nieuwe ontmoetingen door actieve 

sportdeelname betrekkelijk weinig (nieuwe) diepe vriendschappen tot stand komen. De resultaten 

bevestigen dit, toch is het niet zo dat de vriendschappen, die op school zijn opgebouwd, niet tot 

diepere banden kunnen leiden. Omdat de meisjes de sportactiviteiten samen beleven schept dit een 

andere band dan dat de meisjes enkel bij elkaar in de klas zitten. Het samen winnen of verliezen 
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van een wedstrijd geeft een andere dimensie aan de vriendschap. Op welke andere manieren de 

meisjes hierdoor met elkaar omgaan is moeilijk te zeggen. 

Putnam (2001) spreekt van bonding en bridging social capital. Ondanks dat er nauwelijks 

vriendschappen worden opgedaan tijdens het sporten kan niet worden gezegd dat er geen bonding 

en briding social capital wordt gecreëerd. Zoals hierboven al is aangegeven krijgen de 

vriendschappen die reeds bestaan een andere dimensie. In de meest gevallen gaat het om bonding 

social capital, soms is er sprake van briding social capital. 

Een deel van de meisjes, en met name de oudere meisjes uit groep zeven en acht, willen erg graag 

sporten, maar niet met jongens. De reden hiervoor is niet vanwege geloofsovertuigingen, maar 

omdat ze jongens niet aardig vinden. Ze spelen vals, te ruw en ze lachen de meisjes uit als ze iets 

niet kunnen.  

 

 

7.2. AANBEVELINGEN VOOR DE GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

In deze paragraaf wordt de tweede hoofdvraag beantwoord: 

 

Wat kan de gemeente Leidschendam-Voorburg doen om de sportparticipatie van allochtone meisjes 

te vergroten? 

 

Om meer bekendheid aan de georganiseerde sport te geven zouden de kinderen via de school in 

aanraking moeten komen met diverse sportverenigingen. Dit zou via de lessen Lichamelijke 

Opvoeding mogelijk gemaakt kunnen worden. Door trainers van diverse sportverenigingen tijdens 

de gymles een training te laten verzorgen komen alle leerlingen, dus ook de allochtone meisjes, in 

aanraking met de georganiseerde sport. Vervolglessen/trainingen zouden daarna na schooltijd op 

school en/of bij de vereniging zelf kunnen worden gegeven als de interesse van de leerlingen is 

geprikkeld. 

De lage betrokkenheid van de allochtone meisjes bij sportverengingen zou gestimuleerd kunnen 

worden. Deze lage betrokkenheid lijkt voornamelijk beïnvloed te worden door contextuele factoren. 

Zo weten de ouders de weg niet te vinden naar de sportvereniging en de financiële situatie van de 

ouders laten het sporten bij een vereniging niet toe.  

Dergelijke belemmeringen kunnen door de gemeente worden opgepakt. Op dit moment doen een 

aantal verenigingen mee aan de Ooievaarsregeling. Er kan per Ooievaarspashouder vijftig procent 

korting op de contributie worden gegeven, daarnaast wordt er korting gegeven op de aanschaf van 

sportkleding. De doelgroep van de Ooievaarspas bestaat uit mensen met een inkomen tot 130 

procent van het sociaalminimum inkomen.  
Meer verenigingen zouden zich kunnen aansluiten bij de Ooievaarsregeling. Hierdoor kunnen de 

meisjes die in het bezit zijn van een Ooievaarspas bij alle sportverenigingen korting krijgen op het 

lidmaatschap. 

Niet alle burgers zijn bekend met de Ooievaarspas. Door hier meer bekendheid aan te geven 

kunnen financieel minder draagkrachtige ouders deze pas gratis aanschaffen voor hun dochter. 

Hierdoor wordt de stap naar de georganiseerde sport mogelijk verkleind. 
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Deze informatie kan het gemakkelijkste via de school worden verspreid, omdat dan alle ouders 

worden bereikt. Omdat uit de resultaten blijkt dat niet alle ouders de Nederlandse taal beheersen is 

het raadzaam om deze informatie in diverse talen te verstrekken. 

Hoe kinderen zich kunnen aanmelden bij een sportvereniging is ook voor de ouders een probleem. 

Zij weten niet hoe ze kinderen kunnen aanmelden. De gemeente kan deze belemmering wegnemen 

door ook hierover informatie te verstrekken naar de ouders toe. Deze informatie kan op dezelfde 

wijze worden versterkt als de informatie over de Ooievaarspas. 

Omdat de jeugd steeds dikker wordt en in het bijzonder is er overgewicht onder Turkse en 

Marokkaanse kinderen, zullen de kinderen meer moeten bewegen. Omdat ouders de kinderen 

kunnen motiveren om voldoende te bewegen zullen de ouders hierover geïnformeerd dienen te 

worden. In deze informatie dient het belang van een gezonde leefwijze met daarbij een gezond 

gewicht te worden uiteengezet. Deze informatie kan op dezelfde wijze onder de aandacht worden 

gebracht als de informatie over de Ooievaarspas. 

De trainingen of lessen, waarover al eerder wordt gesproken in deze aanbevelingen, of andere 

naschoolse sportactiviteiten dienen bij voorkeur voor aparte meisjesgroepen te worden gegeven. 

Allochtone meisjes geven aan dat zij het liefst sporten met andere meisjes omdat zij jongens 

vervelend vinden tijdens de gymles of naschoolse sportactiviteiten. 

Uit de resultaten blijkt dat meisjes graag iets willen winnen. Bijvoorbeeld een medaille na afloop van 

de wandelvierdaagse. Zo zouden er diploma’s aan de meisjes kunnen worden uitgereikt na afloop 

van de sportactiviteiten als bewijs dat ze hebben meegedaan. 

De kwaliteit van de trainers blijkt erg belangrijk voor de meisjes. Het zou daarom goed zijn als de 

naschoolse sportactiviteiten worden gegeven door gediplomeerde trainers. Hierdoor kunnen de 

meisjes nog meer plezier beleven aan de sportactiviteiten. 

Hierboven zijn enkele mogelijkheden voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg gegeven hoe de 

gemeente kan inspelen op het vergroten van de sportparticipatie van allochtone meisjes. Voor al 

deze mogelijkheden moet de Gemeente Leidschendam-Voorburg zich de volgende vragen stellen: 

 

1. Welke middelen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg ter beschikking? 

2. Welke personen en instellingen zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de uitvoering 

hiervan? 

3. Welke voor- en nadelen zijn er aan deze aanpak verbonden? 
 

 

7.3. REFLECTIE 

In deze paragraaf wordt eerst teruggeblikt op het onderzoek. Dit wordt gedaan in paragraaf 7.3.1. In 

paragraaf 7.3.2. worden handvatten gegeven voor eventueel vervolg onderzoek. 

 

7.3.1. Terugblik 
Ondanks dat de bekende laatste loodjes het zwaarst wegen heeft de onderzoekster tot het einde 

van dit onderzoek met plezier hier aan gewerkt. Als ze dit onderzoek had mogen overdoen dan had 

ze het op enkele punten anders aangepakt. 
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Het contact met de ouders van de allochtone meisjes verliep moeizaam. Dit had de onderzoekster al 

voorspeld, toch liep dit nog stroever dan verwacht. Op de tijdstippen dat er een interview met een 

ouder stond gepland kwamen zij meerdere keren niet opdagen. Als reden gaven de ouders 

(achteraf) dat ze het vergeten waren of dat er iets tussen was gekomen. De onderzoekster is 

meerdere keren voor niets naar de school gekomen, omdat de ouders niet kwamen opdagen. Bij 

een van de ouders was de vierde poging pas ‘raak’. 

Als de onderzoekster dit onderzoek over zou mogen doen dan zou ze de afspraken met de ouders 

op korte termijn willen plannen. Met korte termijn wordt bedoeld binnen vijf werkdagen. Als dit niet 

mogelijk zou zijn, dan zou de onderzoekster kort voordat het interview zal plaatsvinden de ouders 

benaderen en controleren of de afspraak door kan gaan. Hierdoor zal minder tijd verloren gaan voor 

de onderzoekster. 

De onderzoekster had via de groepsleerkrachten ouders geselecteerd die de Nederlandse taal 

redelijk tot goed beheersen. Tijdens de interviews bleek dat deze ouders zich toch erg moeilijk 

konden uitdrukken. 

Voor een volgend onderzoek met allochtone ouders zou wellicht een tolk kunnen worden geregeld. 

Zo kunnen de ouders zich in hun eigen taal uitdrukken en zal er meer informatie worden gewonnen. 

Dit zal de efficiëntie van het onderzoek bevorderen. 

De literatuurstudie zou specifieker kunnen worden gedaan. Er is door de onderzoekster gezocht 

naar informatie die betrekking heeft op de Nederlandse situatie. Er is door de onderzoekster weinig 

informatie gevonden over de specifieke doelgroep. Wellicht dat er in de eerste fase van het 

onderzoek meer tijd had moeten worden besteed aan het vinden van de juiste informatie.  

 

7.3.2. Vervolgonderzoek 
Uit dit onderzoek blijkt dat allochtone meisjes de weg niet naar de sportverenging kunnen vinden. Uit 

de literatuurstudie blijkt dat allochtone jongens de weg wat beter kunnen vinden. Op de vraag hoe 

het komt dat jongens de weg beter vinden dan de meisjes geeft dit onderzoek geen antwoord. 

Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  
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Bijlage I: Topiclijst allochtone meisjes 

 

Onderwerp/ 

Topics 

 

               

 

             Mogelijke vragen 

 

Voorstellen 

 

- Naam, leeftijd, groep.  
- Welke buurt/stad woon je? 
- Waar ben je geboren? 
- Waar zijn je ouders/broers/zussen geboren? 

Sporten 

 

- Wat versta je onder sport? 
- Doe je aan sport? Hoe vaak per week? 
- Welke sport doe je? 
- Wanneer doe je aan sport? Overdag/  ’s avonds 
- Hoe vaak doe je aan sport? 
- Hoe lang doe je aan sport? 
- Waarom ben je op deze sport gegaan? 
- Waarom zou je wel of niet aan sport doen? 
- Wat vind je van sport? 
- Waarom doe je (niet) aan sport? 
- Hoeveel verschillende sporten heb je beoefend? 
- Welke sporten heb je beoefend? 
- Welke sporten lijken je leuk? Waarom juist deze sporten? 
- Wat beleef je aan sport? 
- Vind je sport belangrijk? Waarom (niet)? 

Toekomst - Denk je binnen een half jaar op een sport te gaan? Waarom (niet)? 
- Zou je meer willen sporten? Waarom (niet)? 
- Welke sport? Teamsport/solo sport/contactsport etc. 
- Waar zou je willen sporten? Club/school/buurt 
- Wat zou voor jou een reden zijn om te stoppen met sport? Waarom? 
- Zou het voor je toekomst belangrijk zijn om te sporten? Waarom? 

Verleden - Heb je op een sport gezeten? 
- Hoe lang is dat geleden? 
- Hoe lang heb je deze sport beoefend? 
- Waarom ben je er vanaf gegaan? 
- Wie besloot dat je eraf ging? 

Locatie - Waar sport je? Buurt/school/club. 
- Waarom sport je daar? 
- Hoe ga je hier naar toe? 
- Word je gebracht? Door wie? 
- Zou je ergens anders willen sporten? Waarom (niet)? 

Inhoud lessen - Wat vind je het leukste aan sporten? Waarom? 
- Wat vind je het minste leuk aan sporten? Waarom? 
- Sport je samen met kinderen van gelijk niveau?  
- Sport je samen met kinderen van dezelfde leeftijd? 
- Vind je winnen belangrijk? Waarom (niet)? 
- Wat vind je van de trainingen? Lang/kort Waarom? 
- Hoe zouden de trainingen leuker kunnen? 
- Speel je ook wedstrijden? Waarom (niet)? 
- Wat is belangrijk bij sport /wedstrijd?(winnen/verliezen) 
- Wat vind je van deze wedstrijden? 

Trainer - Wat vind je van je trainer? 
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- Wat vind je goed aan hem/haar? 
- Wat vind je minder goed aan hem/haar? 
- Maakt hij de oefeningen te makkelijk of te moeilijk? 
- Vind je sporten eng/spannend? Waarom (niet)? 
- Hoe kan de trainer het leuk(er) maken? 

Sociaal 

kapitaal 

- Hoe ben je bij deze sport gekomen? 
- Met wie sport je samen? 
- Etniciteit 
- Leeftijd 
- Geslacht 
- Waar ken je de kinderen van? School/buurt/anders. 
- Hoe oud zijn ze/in welke groep zitten ze? 
- Zijn dit vriendinnen? 
- Zijn er ook meisjes die je niet zo aardig vind? Hoe ga je hiermee om? 
- Komt het wel eens voor dat men niet aardig is tegen elkaar?  
- Noem eens voorbeelden. 
- Worden er wel eens vervelende dingen tegen jou gezegd?  
- Wat doe je dan? 
- Wat is het vervelendst dat je hebt meegemaakt? 
- Maak je vriendinnen op de sport? 
- Ga je met deze vriendinnen ook naschooltijd om? Waarom (niet)? 
- Hoe lang ken je ze al? 
- Met wie sport je het liefst? 
- Sport je het liefst met Turkse/Marokkaanse/Nederlandse meisjes?  
- Sport je ook met meisjes van Nederlandse/andere nationaliteit? Waarom 

(niet)? 
- Wat vind je ervan om met verschillende kinderen (verschillende nationaliteit) 

te sporten? 
- Zijn er vriendinnen die je nu beter kent omdat je samen met ze sport? 
- Zijn jouw vriendinnen goed in sport? Is dit belangrijk? Waarom (niet)? 
- Hoe vind je het om met jongens te sporten? 
- Zou je met jongens willen sporten? Waarom (niet)? 
- Zou je met kinderen met een andere etniciteit willen sporten? Waarom (niet)? 
- Zou je met oudere kinderen willen sporten? Waarom (niet)? 
- Mag je sporten met: verschillende etniciteit/leeftijd/geslacht? 
- Wie hebben jou gestimuleerd om te gaan sporten? 

Gymles - Wat doe je allemaal tijdens de gymles? 
- Wat vind je leuk aan de gymles? Waarom? 
- Zou je deze sport ook bij een vereniging willen doen? Waarom? 
- Wat vind je niet leuk aan de gymles? Waarom? 
- Als je een groepje mag maken bij gym. Welke kinderen zitten er dan in dit 

groepje? Waarom deze kinderen? Waar selecteer je op? 

Naschoolse 

sportactiviteiten 

- Wat vind je van de sporten die na schooltijd worden gedaan? Waarom? 
- Welke andere sporten zou je graag doen? Waarom? 

Broers/ 

zussen 

- Heb je broers/zussen? 
- Wat doen zij aan sport? Waarom (niet)? 
- Zou je dat ook willen? Waarom (niet)? 

Familie/ 

ouders 

 

- Welke taal/talen spreken jullie thuis? Waarom? 
- Van wie heb je Nederlands geleerd? 
- Wat doen je ouders (beroep)? 
- Doen zij aan sport/bewegen? Waarom (niet)? 
- Welke sport doen zij? 
- Stimuleren ze jou om te sporten?Hoe?In je sportkeuze? 

Gezondheid - Denk je dat sporten goed voor je is? Waarom (niet)? 
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- Zou je daarom op een sport willen? Waarom (niet)? 
- Welke sport zou dat zijn? 
- Waar is sport nog meer goed voor denk je? 

Kleding - Hoe ga je gekleed tijdens het sporten? Waarom? 
- Zijn er kledingvoorschriften voor sport? Waarom? 
- Zijn die voor jou anders dan voor andere kinderen? Waarom (niet)? 
- Wat is het verschil? 

Hoofddoek - Vind je dat je kunt sporten met een hoofddoek? Waarom (niet)? 
- Vind je dat je mag sporten met een hoofddoek? Waarom (niet)? 

Idool 

(verbonden 

voelen) 

- Weet je wat een sportidool is? 
- Heb je een sportidool? 
- Waarom is hij/zij jou idool? 
- Zou je een goede sporter/sportster (team) kunnen noemen? 
- Waarom kies je juist deze persoon/dit team? 
- Zou je ook deze sport willen beoefenen? Waarom (niet)? 

Vrije tijd - Wat doe je na schooltijd/ in het weekend? 
- Wat vind je leukst om in je vrije tijd te doen? Waarom? 
- Wat vind je niet leuk om in je vrije tijd te doen? Waarom? 
- Wat zou je nog graag willen doen wat je nu nog niet doet? Waarom? 
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Bijlage II: Topiclijst docenten Lichamelijke Opvoeding 

Onderwerp/ 

Topics 

 

 

             Mogelijke vragen 

Voorstellen 

 

- Hoe lang geef je al les? 
- Hoe lang op deze school/deze klassen? 
- Kom je ook uit deze buurt? 

Sporten 

 

- Doen de meisjes aan sport? Waarom (niet)? 
- Hoe vaak? 
- Welke sporten zijn populair? Waarom deze sporten? 
- Welke sporten zijn niet populair? Waarom deze sporten? 
- Wat beleven de meisjes aan sport? 
- Wat vindt jij het belangrijkste aan sport? 
- Hoe belangrijk is sport voor de meisjes zelf? 
- Wat zijn hun initiatieven met betrekking tot sport? 

Motieven 

 

 

- Welke motieven zijn er voor de meisjes om aan sport te doen? 
- Welke motieven zijn er om te stoppen voor de meisjes? 
- Wie besluit dat kinderen van sport af gaan? Of beginnen met sport? 
- Van wie hebben de meisjes gehoord dat je kunt afvallen van sporten? 
- Waarom zouden ze moeten sporten volgens jou? 

Locatie/ 

Tijdstip 

- Waar sporten ze? 
- Waarom sporten ze daar? 
- Zouden ze ergens anders willen sporten? 
- Zou jij graag willen dat ze ergens anders zouden sporten? Waarom (niet)? 
- Waarom sporten ze zo weinig (niet) in t weekend? 

Inhoud lessen - Wat vinden ze het leukste aan de gymles? Waarom? 
- Zouden ze deze sporten ook bij een vereniging willen beoefenen? Waarom 

(niet)? 
- Wat vinden ze het minste leuk aan de gymles? Waarom? 
- Hoe worden groepjes normaliter ingedeeld? Heterogeen/homogeen 
- Wat vinden de meisjes daarvan? 
- Vinden ze winnen belangrijk? Waarom (niet)? 
- Worden er veel partijtjes/wedstrijden gespeeld in de les? Waarom (niet)? 
- Hoe ervaren de meisjes dit? 
- Hoe zouden de meisjes de gymles nog leuker vinden? 
- Wat vinden ze leuker, team of solo sport als kernactiviteit? 
- Wat vind jij het belangrijkste in de gymles (samenwerken of kernactiviteit)? 
- Hoe zie je jouw rol als docent in de les? 
- Wat doe je allemaal tijdens de gymles? Welke domeinen? 
- Waarom deze domeinen? 

Sociaal 

kapitaal 

- Met wie willen de meisjes graag samen sporten 
- Hoe gaan de meisjes om met diverse etniciteiten in de les? 
- Zijn kinderen met een zelfde etnische achtergrond vaker vriendinnen? 
- Waar merk je dat aan? 
- Hoe gaan de meisjes om met jongens in de les? 
- Hoe vinden ze het om met jongens te sporten? 
- Hoe heeft het treitergedrag van jongens invloed op het sportgedrag van de 

meisjes? 
- Hoe gaan de meisjes om met kinderen die ze niet zo aardig vinden? 
- Wat gebeurt er dan? 
- Is het voor de meisjes belangrijk dat vriendinnen goed zijn in sport? 
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Naschoolse 

sportactiviteiten 

- Wat vind je van de sporten die na schooltijd worden gedaan? Waarom? 
- Welke andere sporten zou je graag georganiseerd zien? Waarom? 
- Welke sporten moeten niet meer georganiseerd worden? Waarom? 

Broers/ 

zussen 

- Is er een relatie met sportbeoefening ten aanzien van broers/zussen? 
- Waarom (niet)? Hoe komt dit tot uiting? 
- Is dit een reden om ook aan sport te doen voor de meisjes? Waarom (niet)? 

Familie/ 

ouders 

 

- Inzicht in financiële thuissituatie (beroep ouders ed) 
- Doen zij aan sport/bewegen? Waarom (niet)? 
- Is er een relatie met sportbeoefening ten aanzien van ouders? 
- Waarom (niet)? Hoe komt dit tot uiting? 
- Wat is de rol van de ouders bij t stimuleren van sport? 
- Wie stimuleren nog meer/wel? 
- Hoe gaan kinderen hiermee om? Wat doen ze er (niet) mee? 
- Manipuleren ze de ouders om (niet) te sporten? 
- Moet dit volgens jou veranderd worden? Waarom (niet) 
- Hoe moet dit veranderd worden? 

School/ 

Gemeente 

- Wat zou de rol van de school moeten zijn mbt bewegen? Waarom? 
- Geeft de school voldoende aandacht aan sport? Waarom (niet)? 
- Wat zou de rol van de gemeente moeten zijn mbt bewegen? Waarom? 

Kleding - Is de kleding een belemmering voor de meisjes tav sport? Waarom (niet)? 
- Zijn er kledingvoorschriften voor de gymles? 

Hoofddoek - Wat vind je ervan dat div meisjes sporten met een hoofddoek? 
- Is sporten met een hoofddoek een belemmering? Waarom (niet)? 
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Bijlage III: Topiclijst ouders 

 

 

Onderwerp/ 

Topics 

 

             

              Mogelijke vragen 

Sportgedrag 

dochter 

 

- Doet uw dochter aan sport? 
- Hoe vaak? 
- Waarom (niet)? 
- Wat vindt uw dochter van sport? 
- Welke sporten vindt zij leuk? Waarom deze sporten? 
- Welke sporten vindt zij niet leuk? Waarom deze sporten? 
- Wat beleeft uw dochter aan sport? 
- Hoe belangrijk is sport voor uw dochter? 
- Wat is haar initiatief mbt sport? 
- Met wie wil uw dochter graag sporten? 

Mening - Wat vindt u het belangrijkste aan sport? Waarom? 
- Wat vindt u het minst belangrijke aan sport? Waarom? 
- Wat vindt u zelf van sport? Waarom? 
- Zou uw kind moeten sporten? Waarom (niet)? 

Motieven 

 

 

- Welke motieven zijn er voor de meisjes om aan sport te doen? 
- Waarom zou uw dochter volgens u moeten sporten? 
- Welke motieven zijn er om te stoppen voor uw dochter? 
- Wie besluit dat uw dochter van sport af gaan? Of begint met sport? 
- Hoe weet uw dochter dat je van sport afvalt? 

Locatie/ 

Tijdstip 

- Waar sport uw dochter? 
- Waarom sport uw dochter daar? 
- Zou uw dochter ergens anders willen sporten? Waarom (niet) 
- Zou u willen dat uw dochter ergens anders sport? Waarom (niet)? 
- Wanneer sport uw dochter? 
- Waarom sport uw dochter niet in t weekend? 

Inhoud lessen - Wat vindt uw dochter het leukste aan de gymles? Waarom? 
- Zou uw dochter deze sporten ook bij een vereniging willen beoefenen? 

Waarom (niet)? 
- Wat vindt uw dochter het minste leuk aan de gymles? Waarom? 
- Vindt uw dochter winnen belangrijk? Waarom (niet)? 
- Hoe zouden de meisjes de gymles nog leuker vinden? 
- Houdt uw dochter van individuele of teamsporten? Waarom? 

Sociaal 

kapitaal 

- Hoe gaat uw dochter om met diverse etniciteiten? 
- Hoe gaat uw dochter om met jongens? 
- Heeft uw dochter meer vriendinnen met dezelfde etnische achtergrond? 

Waarom (niet)? 
- Is het voor uw dochter belangrijk dat haar vriendinnen goed zijn in sport? 

Waarom (niet)? 
- Hoe vindt uw dochter het om met jongens te sporten? Waarom? 
- Heeft het treitergedrag van jongens invloed op haar 

sportgedrag/sportbeleving? 

Naschoolse 

sportactiviteiten 

- Wat vindt u van de sporten die na schooltijd worden gegeven? Waarom? 
- Welke andere sporten zou je graag georganiseerd zien? Waarom? 
- Welke sporten hoeven volgens u niet meer georganiseerd te worden na 

schooltijd? 
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Broers/ 

zussen 

 

- Heeft de sportbeoefening van uw andere dochters/zoons invloed op het 
sportgedrag van uw dochter? Waarom (niet)?  

- Hoe komt dit tot uiting? 
- Is dit een reden om ook aan sport te doen voor uw dochter? Waarom (niet)? 

Familie/ 

ouders 

 

- Doen u aan sport/bewegen? Waarom (niet)? 

- Heeft de sportbeoefening van u invloed op het sportgedrag van uw dochter 
- Waarom (niet)? Hoe komt dit tot uiting? 

- Wat is uw rol als ouder bij het stimuleren van sport? 
- Stimuleert u uw dochter om te sporten? Waarom (niet)? 
- Zou u uw dochter willen stimuleren om te sporten? Waarom (niet)? 
- Wie zouden uw dochter nog meer moeten stimuleren te gaan sporten? 
- Hoe gaat uw dochter hiermee om? Wat doet ze er (niet) mee? 
- Manipuleert uw dochter u om (niet) te sporten? 

School/ 

Gemeente 

- Wat zou de rol van de school moeten zijn mbt bewegen? Waarom? 
- Wat zou de school kunnen doen? 
- Geeft de school voldoende aandacht aan sport? Waarom (niet)? 
- Wat zou de rol van de gemeente moeten zijn mbt bewegen? Waarom? 
- Geeft de gemeente voldoende aandacht aan sport? Waarom (niet)? 

Kleding - Is de kleding een belemmering voor uw dochter tav sport? 
- Zijn er kledingvoorschriften voor de gymles? 

Hoofddoek - Wat vindt u ervan dat diverse meisjes sporten met een hoofddoek? Waarom? 
- Is sporten met een hoofddoek een belemmering? Waarom (niet)? 

 

 

 

 


