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Geachte lezer,

Voor u ligt de masterthesis van Mariëlla van Straten. Het schrijven van deze
masterthesis heeft deel uitgemaakt van de Master Orthopedagogiek. In het kader van sport en
bewegen is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Onderzoek is verricht naar de perceptie van
ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Het schrijven van deze thesis was
een veelzijdig en interessant proces. Om het onderzoek uit te voeren heb ik met veel mensen
contact gehad. Een aantal hiervan wil ik expliciet bedanken.
Allereerst wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan Dirk-Wouter Smits. Je
voortvarende mondelinge en schriftelijke feedback zijn verrijking geweest voor mijn
denkproces. Dit heeft ertoe geleid dat de masterthesis in kwaliteit is toegenomen. Ik heb de
samenwerking als zeer fijn ervaren.
Ook Marlien Bakker, een medestudent, wil ik bedanken. Zij heeft vanuit een ander
perspectief gekeken naar het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Haar onderzoek
was gericht op de visies van professionals op het sportaanbod voor kinderen onder de zes
jaar. Hierdoor konden we overstijgend kijken naar het sportaanbod voor kinderen onder de
zes jaar. Op diverse momenten hebben we de koppen bij elkaar gestoken en heeft er overleg
plaatsgevonden betreft de thesis. De samenwerking verliep prettig en ik heb haar feedback als
zeer bruikbaar ervaren.
Tevens wil ik ook alle trainers van diverse sportclubs bedanken. Zij hebben ervoor
gezorgd dat ik een bezoek mocht brengen aan sportlessen voor kinderen onder de zes jaar. Op
deze wijze heb ik ouders kunnen benaderen voor mijn onderzoek. De ouders die
daadwerkelijk hebben deelgenomen aan het onderzoek wil ik ook hartelijk danken. Zonder
medewerking, inbreng en enthousiasme van de betrokkenen was de totstandkoming van deze
masterthesis niet mogelijk geweest.

Mariëlla van Straten
Juli 2016
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Abstract
Background: Parents are an important link between sport activities and young children.
However, little research into the perceptions of parents on sports activities for children under
six years. This qualitative study aimed to gain insight into the perceptions of parents on sports
activities for children under six years. This is done on the basis of sub-questions regarding
sports activities, participation and lessons. Method: There has been used a semi-structured
interview method in this qualitative study. Ten mothers with children under six years has
been interviewed. Their children were using the sports in the municipality of Utrecht. The
data were analyzed using analytical induction. Results: Regarding sports activities parents
see a variety of reasons in order to make their young child sports. Parents find sports for
(their) child(ren) important and believe that the offer must be appropriate and believe that the
offer must be appropriate and that it offers opportunities to orientate. Regarding participation
consultation, this takes place between parent and child, siblings and friends have influence
and chance plays also a role. Furthermore, parents mention a variety of characteristics of
teachers and content of the lessons. Conclusion: Parents have several reasons in order to
make their young child sports and they find sports important for their child. Thereby is
consultation and persuasion of the children possible. In the lessons, there is a child-centered
approach. According parents the lessons of the existing sports activities for children under six
years connect on the world experience, making skills, that are necessary to function in
society, playfully picked up.
Keywords: Sports, young children, perception, parents, qualitative research

Samenvatting
Achtergrond: Ouders vormen een belangrijke schakel tussen het sportaanbod en jonge
kinderen. Echter is nog weinig onderzoek gedaan naar de perceptie van ouders op het
sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Deze kwalitatieve studie had als doel om inzicht
te verkrijgen in de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar.
Dit is gedaan aan de hand van deelvragen over het sportaanbod, inspraak en lessen.
Methode: In dit onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interview-afnames
bij tien moeders met kinderen jonger dan zes jaar. Hun kinderen maakten gebruik van het
sportaanbod binnen de agglomeratie Utrecht. De data zijn door middel van analytische
inductie verwerkt. Resultaten: Wat betreft het sportaanbod zien ouders diverse
beweegredenen om hun jonge kind te laten sporten. Ouders vinden sporten voor (hun)
kind(eren) belangrijk, zijn van mening dat het aanbod passend moet zijn en dat het
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oriëntatiemogelijkheden biedt. Betreft inspraak vindt er overleg plaats tussen ouder en kind,
hebben vriendjes en br(oers)/(z)usjes invloed en speelt toeval tevens een rol. Verder noemen
ouders kenmerken betreft lesgevers en lesinvulling. Conclusie: Ouders zien diverse
beweegredenen om hun jonge kind te laten sporten. Ze vinden dat sporten passend moet zijn.
Daarenboven is inspraak van de kinderen bij de sportkeuze mogelijk. Ook in de lessen is er
sprake van een kindgerichte aanpak. Volgens ouders sluiten de lessen van het bestaande
sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar aan op de belevingswereld. Hierdoor worden
benodigde vaardigheden, om te kunnen functioneren in de samenleving, spelenderwijs
opgepikt.
Sleutelwoorden: Sportaanbod, jonge kinderen, perceptie, ouders, kwalitatief onderzoek.
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Perceptie van Ouders op het Sportaanbod voor Kinderen Onder de Zes Jaar
‘Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld’. Zo luidt een
krantenkop naar aanleiding van een onderzoek van Unicef (Unicef, 2014). Nederlandse
kinderen groeien op in één van de hooggeïndustrialiseerde westerse landen, waarbij de
samenleving is gemoderniseerd, getransformeerd en multicultureel is geworden (Rutten,
2007). Deze processen hebben er in de loop der jaren toe geleid dat de nadruk meer op de
waardigheid van het individu is komen te liggen. De boodschap in de heersende westerse
cultuur luidt dat het zeer belangrijk is om mooi, aantrekkelijk, gelukkig en succesvol te
worden én te blijven (Groesz, Levine, & Murnen, 2002; Morrison, Kalin, & Morrison, 2004).
Dit verlangen naar autonomie en zelfontplooiing (Felling, 2004) wordt ook wel omschreven
als ‘individualisering’.
De individualisering zorgt voor een complexe samenleving die hoge eisen stelt aan
kinderen. Niet alleen via de schoolloopbaan (Delfos, 2004) en in het gezin moeten kinderen
bepaalde vaardigheden leren en beheersen, willen zij vandaag de dag tot zelfstandigheid
komen. De ontwikkeling van kinderen en daarmee hun latere maatschappelijke succes vindt
ook plaats via ‘leerzame’ vrijetijdsactiviteiten. Steeds vaker wordt benadrukt dat de
ontwikkeling van kinderen daarnaast mede afhangt van de kansen die zij hebben in de context
van sport en bewegen (Hake, 2000). Daarbij neemt het sportaanbod voor kinderen onder de
zes jaar toe. Op steeds jongere leeftijd kunnen kinderen terecht bij sportclubs (Bosscher,
Bingham, Shibli, Bottenburg, & De Knop, 2007; Côté, Lidoren, & Hackfort, 2009).
Het deelnemen aan sportactiviteiten met leeftijdgenoten en het daardoor aangaan van
sociale relaties in de vrije tijd wordt inmiddels als een belangrijke determinant voor de
ontwikkeling van sociaal kapitaal en van een sterke sociale identiteit gezien (Ridge & Millar
2000; Schneider, 2004). Kinderen krijgen door middel van sport een hoger zelfvertrouwen,
een hogere mate van psychosociale volwassenheid en een betere sociale competentie
(Boonstra & Hermens 2011; Clenendin, Businelle, & Kelley, 2005; Fletcher, Nickerson, &
Wright, 2003; Rutten 2007; Zijlstra & Wever, 2014).
Naast deze sociale effecten heeft sporten ook effecten op het gebied van motoriek,
ontspanning, welbevinden, leervermogen en gezondheid. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken
dat bewegen een positief effect heeft op de ontwikkeling van motorische
competentiebeleving en motorische vaardigheden (Volman & Wimmers, 2000). Dit wordt
mede verklaard door succeservaringen die tijdens het uitvoeren van motorische activiteiten
ervoor zorgen dat iemand zich motorisch competent gaat voelen (Harter, 1982). Vervolgens
leidt dit tot een toenemende intrinsieke motivatie om lichamelijk actief te zijn (Carroll &
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Loumidis, 2001). Op deze wijze zorgt sport voor ontspanning en plezier (Allender, Cowbum,
& Foster, 2006; FraserThomas & Côté, 2007; Zijlstra & Wever, 2014).
Bovengenoemde processen staan in verband met diverse fysiologische mechanismen
zoals een betere doorbloeding in het menselijke brein, wat zorgt voor een goed welbevinden
(Bun, Schütz, & Hilgersom, 2007; Cox, 2007; Kirkcaldy, Shephard, Siefen, 2002; Singh,
Uijtdewilligen, Twisk, Van Mechelen, & Chinapaw, 2012) en een beter leervermogen (Coe,
Pivarik, Womack, Reeves, & Malina, 2006; Dordel & Breithecker, 2003; Singh et al., 2012;
Steiner, 2001; Van der Borght, 2006). Echter moet worden opgemerkt dat resultaten, uit
andere onderzoeken inzake het effect van sport op het cognitief functioneren, niet altijd even
consistent zijn (Biddle & Asare, 2011). Waar meer consistentie over is, is dat een betere
doorbloeding leidt tot een betere stofwisseling, wat helpt om op gewicht te blijven. Diverse
onderzoeken tonen aan dat sporten het risico op overgewicht verkleint (Berger & Reijneveld,
2011; Drenowatz et al., 2013).
De effecten op het gebied van socialisatie, motoriek, ontspanning, welbevinden,
leervermogen en gezondheid stellen kinderen in staat om zich te ontwikkelen en te
participeren in de complexe samenleving. Initiatieven om sporten bij kinderen te bevorderen,
worden dan ook aanbevolen (Bun et al., 2007). Paradoxaal genoeg wordt regelmatig de
noodklok geluid over de bewegingsarmoede en achteruitgang in de motorische
competentiebeleving van jonge kinderen (Both, 2005). Kinderen tussen de twee en zes jaar
lijken niet veel te bewegen (Oliver, Schofield & Kolt, 2007; Timmons, Naylor & Pfeiffer,
2007). Dit is zorgelijk aangezien de eerste zes levensjaren van kinderen een kritieke fase
vormen. Deze fase vormt een aanknopingspunt om gedrag aan of juist af te leren. Kinderen
zijn in deze fase nog in de groei, waardoor risicofactoren voor problemen op latere leeftijd
kunnen worden gesignaleerd en worden bestreden (Both, 2005). Interventie of behandeling
blijkt bij kinderen dan ook succesvoller dan bij volwassenen (Van Wouwe, Renders, Bruil, &
Hirasing, 2004).
Ouders spelen een essentiële rol bij de ontwikkeling van hun jonge kind. Kinderen
onder de zes jaar zijn namelijk voor een groot deel afhankelijk van hun ouders. Via het
‘modeling’-principe zien kinderen hun ouders als voorbeeld. Kinderen doen vooral wat
ouders doen, minder wat ouders zeggen. Een positieve houding van ouders over sporten en
bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van fysieke activiteit
(Hack, Wagemaker, & Zwart, 2009; Van Wouwe et al., 2004). Tevens kunnen jonge kinderen
steun ervaren van ouders. Ze zijn onmisbaar bij de begeleiding en motivatie van kinderen
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(Coleman, Cox, & Roker, 2008; Kirby, Levin, & Inchley, 2013). Gezien deze afhankelijkheid
vormen ouders een belangrijke schakel vormen tussen het jonge kind en sport.
Een positieve houding van ouders tegenover sport, maakt dus de weg vrij om kinderen
onder de zes jaar te laten sporten en zichzelf te ontplooien. Echter is er weinig bekend over de
houding van ouders over het sportaanbod. Ook is er weinig onderzoek gedaan naar
ervaringen, kennis en meningen van ouders betreft het sportaanbod voor kinderen onder de
zes jaar. Houdingen, ervaringen en meningen kunnen worden geschaard onder de term
‘perceptie’. Wat bekend is, is dat verschillende sociaal-economische factoren (lage opleiding,
niet-westerse achtergrond, overgewicht, geen betaalde arbeid, één-ouder gezin,) sterke
voorspellers van een relatief geringe sportdeelname zijn (Elling & Van den Dool, 2010).
Tevens geven ouders van kinderen van 0 tot 20 jaar aan dat hun kind niet sport, omdat hun
kinderen niet gemotiveerd zijn (Elling & Van den Dool, 2010). Daarnaast blijkt uit onderzoek
dat omgevingsstimulansen, maar ook een aantal persoonlijke motieven te onderscheiden zijn
om wel te sporten. Zo zijn er gezondheids-, leer-, sociale-, bewegings-, en prestatiemotieven
(Atherton, Turner, & Russell, 2001; Van Herwijnen, Bange, Van der Fits, Vermeer, 1991;
Van Lindert et al., 2008).
Meer kennis over de perceptie van ouders biedt handvatten voor sportclubs en bonden
om (meer) aansluiting te vinden bij ouders. Aan de hand van verworven kennis kunnen
bestaande sportprogramma’s voor kinderen onder de zes jaar worden aangepast (De Vet, De
Ridder, & De Wit, 2011; Wiersma & Fifer, 2008). Naast het aanpassen van
sportprogramma’s kunnen ook gezinsinterventies worden geoptimaliseerd (Bemelmans,
Wendel-Vos, Bos, Schuit & Tijhuis, 2004). Ontbrekende kennis met betrekking tot
opvoedgedrag rondom sport en bewegen bij ouders kan worden aangevuld door middel van
psycho-educatie (Ritchie, Crawford, Hoelscher, & Sothern, 2006).
Wanneer de perceptie van sportclubs en ouders overeenkomen, wordt het voor
kinderen onder de zes jaar eenvoudiger om gebruik te maken van het sportaanbod. Het is dan
ook van belang om de ontbrekende kennis betreft de perceptie van ouders op het sportaanbod
voor kinderen onder de zes jaar aan te vullen en meer inzicht hierin te verkrijgen. In deze
studie wordt dan ook onderzocht wat de perceptie van ouders is op het sportaanbod voor
kinderen onder de zes jaar. Om een holistisch beeld te krijgen van de perceptie van ouders op
het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van
deelvragen. De eerste deelvraag luidt; (1) Wat is de perceptie van ouders op het sportaanbod
voor kinderen onder de zes jaar? Het doel hierbij is om onder andere inzicht te verkrijgen in
welke houding ouders hebben bij het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Daarnaast
7
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wordt de tweede deelvraag beantwoord; (2) Wat is de perceptie van ouders op het
sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar betreft inspraak. Tot slot wordt de derde
deelvraag onderzocht; (3) Wat is de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen
onder de zes jaar betreft de lessen?
Methode
Design
Dit cross-sectionele en kwalitatieve onderzoek maakte onderdeel uit van het grotere
“Physical Activities and sports for Preschoolers in the Netherland” (PAP-nl) project. Dit
project had als doel om een overzicht te creëren van georganiseerde beweeg- en
sportactiviteiten die voor peuters en kleuters worden aangeboden in de agglomeratie Utrecht
(Smits, Kamphuis, & Backx, 2015). Het onderzoek was explorerend van aard, gezien de
beperkte wetenschappelijke kennis over de perceptie van ouders op heet sportaanbod voor
kinderen onder de zes jaar.
Respondenten
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gelegenheidssteekproef op niet-aselecte
basis. Tien Nederlandse ouders zijn geïnterviewd. De inclusiecriteria waar de ouders aan
moesten voldoen waren 1) dat ouders minstens een kind onder de zes jaar hadden. Er is voor
deze leeftijdscategorie gekozen, omdat ouders op deze leeftijden de grootste invloed uit
kunnen oefenen op het gedrag van kinderen (Hediger, Overpeck, Kuczmarski, & Ruan,
2001). 2) Daarnaast moesten de kinderen van de betreffende ouders gebruik maken van het
sportaanbod binnen de agglomeratie Utrecht, dat wil zeggen de stad Utrecht of haar
omringende kernen .
Wervingsprocedure
Contactpersonen binnen de sportverenigingen uit de PAP-NL studie werden in
december 2015 per mail geattendeerd op een vervolgonderzoek door de onderzoeksleider
(Dirk-Wouter Smits). Wanneer er na twee weken geen respons was, werd er telefonisch
contact opgenomen. Na instemming van de contactpersonen van de sportverenigingen zijn
deze verenigingen tijdens lesmomenten voor kinderen onder de zes jaar bezocht in de
maanden februari en maart van het jaar 2016. Tijdens deze bezoeken is aan ouders gevraagd
om deel te nemen aan een telefonisch interview. Na werving van ouders hebben 31 ouders
van de ruim 50 aanwezige ouders hun telefoonnummer achtergelaten. Het is niet haalbaar
geweest om al deze ouders te interviewen. De ouders die deel wilden nemen, zijn op een later
gewenst moment, eind maart en begin april van het jaar 2016 gebeld.
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Meetinstrumenten
Semigestructureerd interview
Met het oog op het verkrijgen van diepte in het onderzoek, betreft de perceptie van
ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar, is in het huidige onderzoek
gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview (Plochg, Juttmann, & Klazinga,
2012). De duur van een interview bedroeg 20 a 30 minuten. Tijdens het semigestructureerde
interview werd gebruik gemaakt van drie vooraf opgestelde topics, namelijk: het
sportaanbod, de inspraak en de lessen. In bijlage 1 is de gebruikte topiclijst terug te vinden.
Deze topics werden alle interviews als rode draad gebruikt.
Verder is de onderzoeker voorafgaand aan de interviewafname getraind op
gespreksvaardigheden door de cursussen Klinische Vaardigheden I en II te volgen. Dit
vanwege de waarborging van de kwaliteit van de interviews.
Afname interview
Voor aanvang van het onderzoek is expliciet om de toestemming van de ouders
gevraagd, zijn duidelijke instructies gegeven over de gang van zaken van het onderzoek en
zijn een aantal vragen gesteld om achtergrondinformatie te krijgen. Verder werd vermeld dat
de gegevens strikt anoniem verwerkt zouden worden. De toestemmingsverklaring en het
interview werden vastgelegd met behulp van een recorder. Bovendien konden de antwoorden
van respondenten op deze wijze zo nauwkeurig mogelijk werden geregistreerd (Plochg et al.,
2012). Hierdoor werd de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot. Tevens werd het
makkelijker om de interviews uit te werken en te analyseren en was herhaalbaarheid hierbij
mogelijk (Baarda, De Goede, Teunissen, 2005). Verder zijn er tijdens het interview
aantekeningen gemaakt.
Data-analyse
De data-analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van de kwalitatieve
analysemethode van Baarda et al. (2005). Allereerst zijn de interviews met behulp van de
opnames verbatim uitgewerkt in Microsoft Word. Vervolgens is de eerste reductiefase
ingegaan gevolgd door open, axiaal en selectieve codering (Van Staa & Evers, 2010). Op
deze wijze zijn er labelrijen ontstaan. Uit deze rijen zijn kernthema’s tot stand gekomen.
Deze zijn gebruikt om de drie deelvragen te beantwoorden.
Met het oog op de intersubjectiviteit zijn de opgestelde kernlabels en kernthema’s
bekeken door een tweede (en een derde) beoordelaar. Bij gebrek aan eenstemmigheid zijn
discussies gevoerd en is er uiteindelijk consensus bereikt.
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Resultaten
Uit de PAP-NL studie zijn uiteindelijk vier verenigingen benaderd, te weten: een
gymnastiekvereniging, een korbalvereniging, een worstelvereniging en een zwemvereniging
(zie bijlage 2). Binnen de genoemde verenigingen zijn tien ouders telefonisch geïnterviewd
op een voor de ouder gewenst tijdstip. Respondenten waren allen moeders met minstens één
kind van onder de zes jaar die gebruik maakte van het sportaanbod in de agglomeratie
Utrecht. De respondenten hadden, op één respondent na, allemaal een partner. Opvallend is
dat de respondenten een relatief hoog inkomen hadden. Hoewel de hoogst genoten
opleidingen varieerden van vmbo tot WO, had een meerderheid een WO-opleiding. In tabel 1
is een totaaloverzicht van de karakteristieken van de respondenten weergegeven.

Tabel 1

Om inzicht te verkrijgen in de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen
onder de zes jaar werden de opgestelde deelvragen beantwoord met betrekking tot (1) het
sportaanbod, (2) de inspraak en (3) de lessen. De belangrijkste resultaten van de deelvragen,
die uit de analyse zijn verkregen, worden besproken aan de hand van thema’s. Per thema zijn
de resultaten in tabellen weergegeven.
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Het sportaanbod
De eerste deelvraag was: Wat is de perceptie van ouders op (1) het sportaanbod voor
kinderen onder de zes jaar? Deze vraag kan worden beantwoord aan de hand van vier thema’s
die zijn geïdentificeerd: (a) (beweeg)redenen zien (tabel 2), (b) nadeel zien (tabel 3), (c)
oordeel over de mate van het sportaanbod (tabel 4), en (d) passendheid (tabel 5).
Betreft het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar blijkt dat ouders (a)
(beweeg)redenen zien (zie tabel 2). Respondenten noemden dat sporten onder andere plezier
oplevert en voornamelijk kinderen bezig laat zijn. Kinderen zijn door te sporten actief en
kunnen energie opdoen en energie kwijtraken. ‘Anders zitten ze thuis alleen maar achter de
PlayStation/tv’ of ‘worden ze een ‘couch potato’. Sporten wordt als een inspiratiebron en een
uitdaging gezien. ‘Hij groeit en bloeit mentaal maar ook fysiek’. Een andere veelgenoemde
beweegreden is dat sporten de motorische ontwikkeling bevordert en bijdraagt aan een goede
gezondheid. ‘Het helpt bijvoorbeeld tegen overgewicht, al hebben mijn kinderen daar niet
mee te maken’, ‘Sport is goed voor zijn eigen welbevinden.’ Daarnaast noemen respondenten
frequent dat sport bijdraagt aan de sociale ontwikkeling. (Samen) sporten biedt jonge
kinderen de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te breiden. Kinderen leren om respect
voor elkaar te hebben, hun emotie te reguleren, te luisteren, samen te werken, op hun beurt te
wachten, te winnen en te verliezen.
Tabel 2
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Naast deze beweegredenen (b) zien ouders ook nadeel (zie tabel 3) in het sportaanbod
voor kinderen onder de zes jaar. Wat blijkt is dat trainingstijden van sportverenigingen
ongunstig kunnen zijn. ‘Het is passen en meten in de eigen agenda om alles gepland te
krijgen.’ Een ruime meerderheid van de respondenten merkt op dat het tijd kost om hun jonge
kind (en andere gezinsleden) te laten sporten.
Verder zegt de minderheid van de respondenten dat de prijs een rol kan spelen. ‘Als
een sport veel kosten met zich mee brengt, kan dit nadelig zijn.’ Een andere respondent merkt
op dat ze de sport niet per se te duur vond, maar dat de prijs-kwaliteitsverhouding niet klopte.
Om die reden is er gestopt met de gymnastieklessen van het kind.

Tabel 3

Als antwoord op de bovenstaande deelvraag kwam daarnaast naar voren dat ouders
een (c) oordeel hebben over de mate van het sportaanbod (zie tabel 4). Bij dit thema komt
naar voren dat een minderheid van de ouders vindt dat er in voldoende mate het sportaanbod
is. ‘Het sportaanbod voor kinderen tot een jaar of vier à vijf is voldoende.’ Daarentegen
spreekt een ruime meerderheid van de respondenten negatief over de mate van het
sportaanbod voor jonge kinderen. Ouders vinden de mate van het sportaanbod voor kinderen
onder de zes jaar onvoldoende. ‘Er is gewoon veel te weinig aanbod om te kunnen sporten
voor jonge kinderen in Utrecht.’ De helft van de respondenten spraken over het bestaan van
lange wachtlijsten (1 à 2 jaar) bij het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Meerdere
malen kwam naar voren dat een vier à vijf jarige al op een wachtlijst staat om deel te kunnen
nemen aan het sportaanbod voor kinderen bóven de zes jaar. Met name bij populaire sporten
als hockey en voetbal was dit het geval. De vraag naar sport bij jonge kinderen onder de zes
jaar is groter dan het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Oorzaken die worden
genoemd staan in het kader van te weinig capaciteit van de clubs.
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Tabel 4

Naast de beweegredenen, de nadelen en het oordeel over de mate van het sportaanbod
die ouders hebben als perceptie op het sportaanbod vinden ze (d) passendheid (zie tabel 5)
ook van belang. Naar voren is gekomen dat het sportaanbod passend moet zijn voor jonge
kinderen. Ouders vinden dat sporten belangrijk is en kinderen met plezier actief moeten zijn.
Echter moet sport niet te vroeg aangeboden worden, aangezien ‘niet alles moet wijken voor
de sport’ en jonge kinderen naast een vaste sport ‘gewoon moeten kunnen spelen’. Genoemd
wordt dat kinderen zich op jonge leeftijd moeten kunnen oriënteren. ‘Ik vind het belangrijk
dat ze op die leeftijd nog verschillende dingen uitproberen’ aldus een respondent. Ouders
vinden dat sporten in het algemeen een jonge kind (sociaal) doet leren. Eén ouder merkt op
dat ze voorheen dacht dat er voor jonge kinderen nog niet zoveel valt te leren. Pas later
besefte ze dat er ‘eigenlijk best veel valt te leren op zo’n jonge leeftijd.’ Om kinderen onder
de zes jaar te laten sporten wordt de suggestie geboden voor een haal- en brengservice naar
sportclubjes vanuit de BSO. ‘Zo’n service is een gat in de markt, gezien ouders weinig tijd
hebben.’
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Tabel 5

De inspraak
De tweede deelvraag was: Wat is de perceptie van ouders op het sportaanbod voor
kinderen onder de zes jaar betreft (2) de inspraak. Deze vraag wordt beantwoord aan de
hand van de thema’s (a) inspraak bij de sportkeuze (tabel 6) en (b) visie op inspraak (tabel 7).
Bij (a) Inspraak bij de sportkeuze (zie tabel 6) kwam naar voren dat een minderheid
van de ouders het kind geen medezeggenschap geeft bij de sportkeuze. Een argument
hiervoor was dat een kind bij te veel inspraak ‘anders in de toekomst ook gaat zeggen van; ik
wil niet naar… of ….’. Een overgrote meerderheid vermeldde juist dat het kind de overhand
heeft in het maken van een keuze in het sportaanbod. ‘We hebben na overleg met ons kind
gekozen voor de sport, omdat hij het zelf aangaf’. Het kind heeft de overhand betreft
inspraak, waarbij er gezamenlijk overleg plaats vindt (tussen ouder én kind). Een
meerderheid van de respondenten noemt ook dat er gezamenlijke inspraak is.
Daarnaast gaf de meerderheid van de respondenten aan dat naast de broers en zussen,
ook vrienden van invloed zijn en inspraak hebben op de keuze van het sportaanbod. Ook
kwam bij enkele respondenten naar voren dat er ‘bij toeval’ een keuze is gemaakt voor het
sportaanbod.
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Tabel 6

Betreft inspraak werd ook het thema (b) ‘visie op inspraak’ (zie tabel 7) geïdentificeerd. Een
aantal (3) respondenten vindt het belangrijk dat een kind niet gedwongen moet worden om te
gaan sporten. Echter, wanneer er eenmaal een sportkeuze is gemaakt, is een meerderheid van
de respondenten van mening dat het kind dan wel moet doorzetten voor een bepaalde periode.
‘Je gaat op die sport dan kom je wel elke week, andere kinderen en de leraar rekenen op je’,
‘Ze wil op turnen, maar dan moet je wel een heel seizoen afmaken’.

Tabel 7

De lessen
De derde deelvraag was: Wat is de perceptie van ouders op (3) de lessen. Deze vraag
kan worden beantwoord aan de hand van de thema’s (a) lesgevers (tabel 8) en (b) lesinvulling
(tabel 9).
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Ouders omschrijven Lesgevers (a) (zie tabel 8) meerdere malen als kindgericht,
enthousiast en sturend. ‘Lesgevers bieden suggesties om kinderen aan te sturen’, ‘lesgevers
hebben de insteek om kinderen wat te leren’. Bovendien bieden, volgens een meerderheid
van de respondenten, de lesgevers ondersteuning. ‘De juf heeft angsten bij mijn zoontje
weggenomen, waardoor hij dingen toch durft te doen’. Verder komt naar voren dat lesgevers
enthousiasmeren en een vriendelijke sfeer beogen, waarbij er een gebalanceerde structuur in
de lessen wordt aangehouden. Ouders zijn dan ook van mening dat het belangrijk is dat
lesgevers het de kinderen naar hun zin maken. Naar voren komt dat ouders het vooral
belangrijk vinden dat de lesgever het hun kind naar de zin maakt en dat het kind ‘lekker
beweegt’. ‘Ik zie daarbij geen verschil of er wel of geen diploma is behaald door de lesgever.’
Een meerderheid laat weten dat er geen weet is over de diploma’s van een lesgever. Wel
merken ouders verschil in lesgevers qua ervaring. Sommige (jonge) lesgevers hebben weinig
ervaring en ‘hebben nog niet veel kaas gegeten van het lesgeven’. Andere lesgevers zijn
kundig en ervaren. Ouders denken dat jonge lesgevers minder visie achter de lesinvulling
hebben.
Tabel 8
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Vervolgens merkte een meerderheid van de respondenten betreft lesinvulling (b) (zie
tabel 9) op dat de lessen gestructureerd zijn. ‘De invulling van de les is professioneel, met
opbouw, herkenning.’, ‘het is voor kinderen heel duidelijk’. Daarbij wordt ingespeeld op de
belevingswereld van de kinderen en wordt er spelenderwijs en afwisselend lesgegeven. ‘Het
is op een kindermanier: op kinderen gericht, eerst lekker uitrazen, voetballen en gek doen met
leuke spelletjes’ Op een spelenderwijs leren maakt de kinderen enthousiast en het geeft ze
inzicht in leerprocessen.
Tabel 9

Discussie
Dit kwalitatieve onderzoek had als doel om inzicht te verkrijgen in de perceptie van
ouders op het sportaanbod voor hun kind onder de zes jaar. Dit inzicht is verkregen aan de
hand van semigestructureerde interviews. De perceptie van tien moeders, waarvan hun kind
van onder de zes jaar op een sport zat, zijn onderzocht.
Sportaanbod
Ouders kiezen voor sport, voor hun kind onder de zes jaar, omdat ze van mening zijn
dat sporten van positieve invloed is op diverse ontwikkelingsgebieden zoals de motoriek, de
sociale ontwikkeling en de gezondheid. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen actief
bewegen in plaats van passief achter een tablet of iPad te zitten (thema: a). Opvallend hierbij
is dat weinig respondenten spreken over overgewicht bij hun kinderen. Waar overgewicht in
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de literatuur juist veel is onderzocht, blijken ouders uit de onderzoeksgroep
overgewichtbestrijding/preventie niet als beweegreden te zien. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat overgewicht in rijkere samenlevingen vooral voorkomt bij lager opgeleiden
(Cornelisse-Vermaat, Van den Brink, & Groot, 2003).
Tevens hebben hoger opgeleiden vaak meer financiële middelen tot hun beschikking
dan lager opgeleiden. De beschikking over meer financiële middelen kan in verband staan
met het gegeven dat maar een kleine minderheid van de respondenten de prijs van sport als
nadeel ziet. Een ander nadeel wat een meerderheid van de ouders opmerkt, is dat sport
tijdrovend kan zijn. Het is passen en meten in de volle agenda om het jonge kind te laten
sporten (thema: b). Dit kan worden verklaard doordat in een moderne maatschappij ouders
steeds minder tijd hebben. Agenda’s zijn overvol. Door alle sociale contacten en afspraken
die mensen hebben, wordt hun leven rijker en hun sociaal kapitaal groter (Burt, 2001).
Bovendien ervaart een meerderheid van de ouders het als onprettig dat (hun) kinderen
in het verleden niet direct konden sporten. Wegens onvoldoende mate van het sportaanbod
zijn er wachtlijsten (thema: c). Hierdoor is het sportaanbod, voor kinderen onder de zes jaar
in het algemeen, niet direct toegankelijk volgens ouders. Jonge kinderen krijgen op deze
manier niet geheel de mogelijkheid om zich te oriënteren op welke sport ze leuk vinden,
terwijl het juist van belang is dat kinderen ‘trial-and-error’ gebruiken. Op deze wijze kunnen
kinderen erachter komen welke sport het meest bij hen past (Wylleman, Knop, Degreef,
Dyck, & Theeboom, 1990). De beoefening van meerdere sporten in de kennismakingsfase
vergroot de kans op levenslang sporten (Côté et al., 2009).
Tevens zijn ouders van mening dat kinderen vooral plezier moeten hebben in sporten.
Jonge kinderen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarbij vinden ouders dat er een juiste
balans moet zijn tussen dat jonge kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met diverse
sporten, maar daarnaast ook tijd over houden om andere dingen te doen (thema: d). Om te
voorkomen dat de eigenheid en de normaliteit van kinderen niet meer is te zien, er teveel van
ze wordt gevraagd, moet serieus naar het kind worden geluisterd (Delfos, 2004).
Inspraak
De balans is ook terug te zien als het gaat over de perceptie van ouders op het
sportaanbod met betrekking tot de inspraak. Sportkeuzes worden door ouders en/of kinderen
gezamenlijk en evenwichtig gemaakt. Daarnaast hebben ook brusjes en vriendjes invloed op
de inspraak of keuzes worden gemaakt door toeval (thema: a).
Ouders hebben als visie dat je een kind niet moet dwingen om aan sport te doen.
Intrinsieke motivatie is namelijk een belangrijke component om lichamelijk actief te zijn
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(Carroll & Loumidis, 2001). Echter zijn ouders van mening dat een kind wel moet doorzetten
als een sportkeuze eenmaal gemaakt is (thema: b).
Kijkend naar de perceptie van ouders over inspraak op het sportaanbod voor kinderen
onder de zes jaar kan worden gesteld dat westerse ouders een autoritatieve opvoeding
hanteren. Hierbij is zelfbepaling, overleg en overreding van de kinderen mogelijk (Eldering,
2006; Pels, Distelbrink & Postma, 2009). Dit gaat gepaard met doorzettingsvermogen en
intrinsiek motivatie om jezelf te ontplooien (Felling, 2004).
Lessen
Het belang dat ouders hechten aan zelfontplooiing blijkt ook wanneer wordt gekeken
naar de perceptie van ouders op de lessen. Ouders zijn van mening dat de lesgevers een
kindgerichte aanpak hanteren. Ze omschrijven lesgevers als onder andere kundig, sturend,
enthousiast en geven kindgericht les (thema: a). Ouders zijn van mening dat de lesgevers de
lessen vaak spelenderwijs invullen. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van
kinderen. Dit geeft kinderen inzicht in hun leerproces en plezier in het bewegen. Door
spelenderwijs te sporten kunnen sociale vaardigheden, die overal in de samenleving van
belang zijn, worden opgepikt (Breedveld & Tiessen-Raaphorst, 2008; Verweel, 2007).
Burdette en Whitaker (2005) suggereren dat het bevorderen van vrij spelen een goede manier
is om het bewegen bij jonge kinderen te stimuleren. Zij stellen dat het stimuleren van spel,
om jonge kinderen meer te laten bewegen, diverse doelen heeft. Voorbeelden van deze
doelen zijn: het voorkomen en bestrijden van overgewicht en daarnaast het verbeteren van het
welbevinden van kinderen.
Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van een 'scaffolding-techniek'. Dit
houdt in dat een lesgever het kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die het nog net niet
zelfstandig kan (zone van naaste ontwikkeling). Hierdoor ontstaan leermomenten waarbij
kinderen positief gestimuleerd worden en daardoor steeds weer boven zichzelf uit kunnen
stijgen (Bickhard, 2013) (thema: b). Impliciet merken ouders dus op dat sporten leidt tot een
beter leervermogen (Coe et al., 2006; Dordel & Breithecker, 2003; Singh et al., 2012; Van
der Borght, 2006). Deze effecten kunnen naast de context van sport en bewegen ook
doorwerken in andere contexten waarin een kind opgroeit. Op deze manier kan een kind zich
optimaal ontwikkelen.
Meerwaarde
Dit kwalitatieve onderzoek geeft diepgaande informatie aangezien er ingegaan is op
achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van ouders van kinderen onder de
zes jaar. De bevindingen van dit onderzoek hebben meerwaarde aangezien er nog weinig
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onderzoek gedaan is naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de
zes jaar. Bij de bevindingen van dit onderzoek is data-saturatie bereikt met het gebruikte
aantal respondenten. Na bereiking van deze data-saturatie is er bij de data-analyse gebruik
gemaakt van een tweede beoordelaar, wat de betrouwbaarheid van de resultaten waarborgt.
Doordat het onderzoek betrouwbaar is te noemen, draagt het bij aan de kennisverwerving
betreft de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. De
verkregen inzichten kunnen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en het aanpassen van
(gezins)interventies en sportprogramma’s (Kang, Zhu, Ragan, & Frogly, 2007). Dit zal naar
verwachting het sporten bij jonge kinderen op den duur gaan bevorderen.
Methodische beperkingen
Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn enkele methodische beperkingen ontstaan. Er
is een gelegenheidssteekproef uitgevoerd, waarbij de respondenten niet random geselecteerd
zijn. De onderzoeksgroep bestaat voor een groot deel uit hoogopgeleiden en enkel uit
bereidwillige moeders waarvan hun kind onder de zes jaar aan sport (korfbal, gymnastiek,
worstelen of zwemmen) doet. Deze steekproef is dan ook niet representatief (Neuman, 2012)
en is niet te generaliseren. Hierdoor zijn de resultaten niet extern valide. Daarnaast is er
gebruik gemaakt van telefonische interviews. Hierdoor is het voor de onderzoeker niet
mogelijk geweest om non-verbaal gedrag te observeren. Reacties op vragen of bepaalde
gezichtsexpressie van ouders konden niet worden meegenomen ter aanvulling bij het
interview.
Aanbevelingen
Om het sportaanbod beter aan te laten sluiten bij kinderen onder de zes jaar wordt een
aantal aanbevelingen gegeven aan sportclubs en ouders. Om aansluiting te vinden, dienen
sportclubs te weten dat ouders intrinsieke motivatie van belang vinden om jonge kinderen te
laten sporten. Ouders vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het sporten.
Lessen dienen daarbij kindgericht te zijn om de ontwikkeling van kinderen onder de zes jaar
op diverse gebieden te bevorderen. Deze kindgerichtheid komt ook naar voren met
betrekking tot de inspraak. Volgens ouders hebben jonge kinderen tot een bepaalde hoogte
inspraak betreft de sportkeuze. Tevens komt naar voren dat ouders het als nadeel zien dat
sporten veel tijd in beslag neemt. Ook spreekt een meerderheid over ervaringen met
wachtlijsten. Dit bemoeilijkt het om een jong kind te laten sporten. Om sporten
toegankelijker te maken voor kinderen onder de zes jaar, die al dan niet sporten, dient er een
juiste balans te worden aangebracht tussen de vraag en het aanbod van sport voor kinderen
onder de zes jaar. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich te oriënteren op welke sport ze
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leuk vinden. Daarenboven kunnen ouders bijvoorbeeld worden ontlast, met het oog op
tijdsgebrek, door kinderen via een haal- en brengservice (bijvoorbeeld vanuit de BSO) naar
het sportaanbod te vervoeren.
Aangezien de maatschappij digitaliseert is het voor ouders nuttig en praktisch om een
sportwijzer te ontwikkelen. Een sportwijzer heeft als doel om ouders meer inzicht én
overzicht te geven in het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Bijvoorbeeld door
meer inzicht te geven in: het aantal sportmogelijkheden voor jonge kinderen binnen een
bepaalde regio, of welke trainingstijden en tarieven er gelden voor het sportaanbod. Echter
kan er via deze weg ook een stuk kennis met betrekking tot opvoedgedrag rondom sport en
bewegen aan ouders worden overgedragen. Hierdoor wordt er meer aansluiting verkregen
tussen het sportaanbod en ouders. Deze doelstelling sluit aan bij de doelen van de PAP-NL
studie (Smits, et al., 2015).
Toekomstig onderzoek
Voor vervolgonderzoek is het van belang dat de steekproef wordt aangepast.
Rekening moet worden gehouden met geslacht en hoogst genoten opleiding van de
onderzoeksgroep. Bovendien is het gewenst om ouders in de onderzoeksgroep op te nemen
die kinderen hebben onder de zes jaar die niet aan sport doen. Dit met het oog op
waarborging van de externe validiteit van de perceptie van Nederlands ouders op het
sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar.
Wanneer er inhoudelijke verbeteringen wordt gekeken, is het gewenst om bij
vervolgonderzoek de interviews ‘live’ af te nemen zodat er ter aanvulling observatie van nonverbaal gedrag kan plaatsvinden (Distelbrink, Meeuwesen, & Pels, 2009). Ook dient verder te
worden onderzocht in hoeverre ouders hun kind stimuleren betreft het verkrijgen van
intrinsieke motivatie. Ouders geven namelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat kinderen
met plezier sporten en hun kind hierin medezeggenschap te geven. Wanneer meer bekend is
over hoe ouders hun kind stimuleren, kunnen mogelijk ook kinderen onder de zes jaar ook
worden gestimuleerd.
Conclusie
Uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt dat ouders het sportaanbod waarin kinderen
onder de zes jaar centraal staan belangrijk vinden. Ouders hebben voornamelijk als
beweegredenen dat jonge kinderen door sport actief bezig zijn, hun sociale- en motorische
vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en plezier beleven. Sporten stelt jonge kinderen in
staat om zich te ontwikkelen als persoon en te participeren in de westerse samenleving.
Betreft inspraak geven ouders aan dat kinderen tot op zekere hoogte inspraak hebben.
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Zelfbepaling, overleg en overreding van de kinderen is mogelijk. Ook in de lessen is er
sprake van een kindgerichte aanpak. Volgens ouders sluit het bestaande sportaanbod voor
kinderen onder de zes jaar aan op de belevingswereld van kinderen. Hierdoor worden
vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de samenleving spelenderwijs
opgepikt. De lesgevers die kindgericht, sturend en enthousiast lesgeven spelen hierin een rol,
aldus de ouders.
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Bijlage 1
Visie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Achtergrondinformatie (op papier/of telefonisch uitvragen):
o Hoe ziet uw gezinssamenstelling eruit?
o Wat is uw geslacht?
o Wat is uw leeftijd?
o Wat is uw hoogst genoten opleiding?
o Wat is uw beroep?
o Beoefent u een sport?
o In welke categorie valt het gezamenlijk netto maandinkomen van uw huishouden?
A Geen inkomen
B Onder modaal inkomen (Uitgaand van een bruto modaal inkomen van 2773 euro p.m.)
C Modaal inkomen €2773 per maand
D Boven modaal inkomen (hoger dan €2773 per maand)
Topics:
Kunt u wat vertellen over sport voor uw kind (die jonger is dan 6 jaar)?
1 Het sportaanbod
 Wat zijn naar uw idee effecten (gevolgen) van sport voor uw/het jonge kind?
 Kunt u mij vertellen waarom u ervoor hebt gekozen om uw kind te laten sporten?
U heeft het over.. gehad, zijn er volgens u nog meer effecten? U noemt…reden.
 Zijn er nog meer redenen?
 Sommige mensen zien voordelen, andere nadelen, hoe kijk u daarnaar.
We hebben het nu over uw eigen kind gehad. Ben ook wel benieuwd wat u hier in het
algemeen van vindt:
 Wat is uw gedachte bij sport voor jonge kinderen in het algemeen. (of evt.: heeft u
daar weleens over nagedacht, zo ja, wat denkt u daarvan / zo nu, wat vindt u daar
eigenlijk van?)
2 Inspraak/medezeggenschap
 Kunt u iets vertellen over inspraak bij het sportaanbod voor uw kind?”
 (Het mag gaan over uw eigen inbreng of van uw kind.)


*KIND:

-Kunt u mij wat vertellen over de inspraak van uw kind?
-U noemt …..kunt u mij nog meer vertellen over de inspraak van uw kind?
*OUDER:
-Kunt u iets vertellen over uw inbreng betreft het sportaanbod van uw kind
-U noemt …….. kunt u mij nog meer vertellen over uw inbreng?
-U zegt… en … kunt u dat meer toelichten?
*ANDEREN: -U vertelde dat ….ook inspraak heeft. Kunt u wat vertellen over de inspraak
van anderen?
3 Lessen
 Kunt u mij wat vertellen over de lessen? /Kun u mij wat vertellen over de
lesinvulling/activiteiten?
 U vertelde …. Kunt u mijn nog meer vertellen?
 Kunt u mij wat vertellen over de lesgever?
 Zijn er verder nog dingen die u kunt vertellen over de lesgever?

-Wanneer een bepaald aspect aan de orde komt dieper doorvragen en daarna vragen of
ouder nog andere bevindingen over betreffende aspect heeft.
-Goed luisteren- Vervolgens kun je doorvragen op elementen die ouder mogelijk zelf al
aanstipt:
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Bijlage 2
Flowing chart

Sportverenigingen
(Uit overzicht PAP-NL studie)
N=84

61 :geen sportaanbod voor onder de
zes jaar

Sportverenigingen (met sportaanbod onder
de zes jaar)
geattendeerd op vervolgonderzoek
N=23

11 :geen respons

Sportverenigingen
(met sportaanbod onder de zes jaar)
N=12

6 :niet haalbaar om te bezoeken

Sportverenigingen
(met sportaanbod onder de zes jaar) zijn
bezocht
N= 6

2 :geen enkele ouder was bereid mee te
werken binnen de sportvereniging

Sportverenigingen
(met sportaanbod onder de zes jaar)
N=4

Binnen deze 4 sportverenigingen hebben
10 ouders deelgenomen aan het onderzoek
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