
Bewegen en sport zijn in de hele levens-
loop belangrijk. Baby’s beginnen met leren 
bewegen; kinderen hebben sport en spel 
nodig om zich lichamelijk en geestelijk te 
ontwikkelen; volwassenen bewegen om fit 
te blijven en welvaartsziekten op afstand te 
houden; ouderen blijven bewegen omdat 
het hen helpt langer vitaal te blijven, en 
daarmee langer zelfstandig en zelfred-
zaam. En sommige mensen ontwikkelen 
hun beweegtalent tot topsporter. Sport en 
bewegen brengt mensen samen en draagt 
bij aan sociale cohesie.

De komende jaren gaan we in het onderzoek naar 
sport en bewegen het verschil maken. Dat wordt 
mogelijk doordat we niet langer van groepsgemid-
delden hoeven uit te gaan, maar gaan beschikken 
over informatie op individueel niveau. Daardoor zal 
iedereen op maat kunnen bewegen en sporten, al dan 
niet op topniveau. Dé gamechanger voor deze route 
is dan ook: Bewegen op maat, voor iedereen, in elke 
leeftijdsfase: het kan!

Om dat voor iedereen mogelijk te maken, is het nodig 
elk individu te helpen zijn of haar beweegpotentieel 
te realiseren. Daarbij onderzoeken we niet alleen de 
behoeften en mogelijkheden van elk individu, maar 
ook diens sociale en fysieke omgeving. Want kunnen 
en willen bewegen hangt samen met persoonlijke 
kenmerken en met contextuele factoren. Ook voor 
topsporters geldt dat individuele optimalisatie nodig 
is om het maximale uit zichzelf te kunnen halen en 
topprestaties te kunnen leveren. 

Bewegen op maat voor iedereen
De drie thema’s ‘Leren (en) bewegen’, ‘Gezond 
bewegen’ en ‘(Top)prestaties’ hebben elk op zichzelf 
waarde, maar zijn ook sterk verbonden met elkaar: 
de gamechanger kan alleen slagen als we op alle 
drie inzetten. Zo is de kennis die bij topsport wordt 
opgedaan, ook waardevol voor de praktijk van gezond 
bewegen en leren (en) bewegen, en andersom. Om 
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elk thema goed op waarde te kunnen schatten, is het 
daarom nodig het steeds in samenhang met de ande-
re twee te bekijken.

Leren (en) bewegen
Elk individu heeft iets anders nodig om zijn of haar be-
weegpotentieel waar te maken. Beter bewegen zorgt 
voor beweegplezier, beweegvaardigheid en persoon-
lijke ontwikkeling en verkleint de kans op lichamelijke 
en psychische ziekten. Het legt de basis voor een 
gezond en gelukkig leven. Beter bewegen voorkomt 
samen met gezond eten overgewicht, een van de 
grootste volksgezondheidsproblemen en is essentieel 
voor een gezonde opvoeding van onze kinderen. Door 
achteraf de beweegleerloopbanen van volwassenen 
in beeld te brengen wordt duidelijk wanneer sprake is 
van kantelpunten en transities in het leren of afleren 
van bewegen. 

Leren bewegen begint al op school. Door de ko-
mende vier jaar longitudinaal onderzoek te doen bij 
kinderen kunnen we het fundament leggen voor een 
beweegvolgsysteem en dat integreren met bestaande 
leerlinginformatiesystemen. Zo komen we leer-be-
weeg-patronen op het spoor, waarmee we voor 
specifieke leerlingen specifieke interventies kunnen 
ontwikkelen en uittesten. Daarbij gaat het niet alleen 
om individuele interventies maar ook om sociaal- of 
groepsgericht leren, culturele aspecten en om het 
opsporen van sporttalent. Uiteindelijk willen we indivi-
duele leerstrategieën in kaart brengen om te weten in 
welke levensfasen het grootste effect plaatsvindt van 
bewegen op individueel niveau. 

Verder wetenschappelijk onderzoek moet daarnaast 
uitwijzen welke combinatie van leren en bewegen en 
bewegend leren een positief effect heeft op leer- en 
schoolprestaties.

Verbindingen tussen pedagogiek, onderwijskunde, 
bewegingswetenschappen, neurowetenschappen en 
data science zijn nodig om het genoemde onderzoek 
te kunnen doen. Voor onderzoek naar implementatie 
en structurele inbedding in het onderwijs vindt samen- 
werking plaats tussen basisscholen, scholen voor 
voortgezet onderwijs, organisaties van onderwijzend 

personeel, gemeenten, universiteiten en hogescholen, 
sportverenigingen en aanbieders van lokaal sportaan-
bod.

Gezond bewegen
Als we willen dat mensen gezond bewegen moeten 
we niet alleen kijken naar persoonlijke aspecten, maar 
ook naar sociale en maatschappelijke componenten. 
Door op al die niveaus systematisch data te verza-
melen leren we welke beleidsinterventies het meest 
effectief zijn om bewegen te stimuleren. Over vier jaar 
is het dankzij die aanpak mogelijk om een optimale 
match te maken tussen lokaal beweeg- en sportaan-
bod enerzijds en behoeften en mogelijkheden van 
individuele burgers anderzijds. 

Door het opzetten van grote cohortstudies kunnen 
wetenschappers onderzoeken in welke wijken men-
sen voldoende of juist te weinig bewegen. Die data 
kunnen ze combineren met kenmerken van wijken, 
zoals de demografische samenstelling, aanwezige 
sociale klassen, de fysieke omgeving, de mate van 
mobiliteit of de aanwezigheid van sportvoorzieningen 
en -verenigingen. 

Sport en bewegen hebben bij leefstijlgerelateerde 
gezondheidsproblemen vaak een beter effect dan 
medicatie. Daarnaast is meer bewegen goedkoper, 
en het heeft nauwelijks bijwerkingen. Op basis van 
dataverzameling en -analyse weten we bij welke 
gezondheidsproblemen beweeginterventies het meest 
effectief zijn en hoe ze geïntegreerd kunnen worden in 
het individuele behandelaanbod. 

Verschillende nieuwe wetenschapsverbindingen 
zijn hiervoor nodig: een combinatie van beleids- en 
preventieonderzoek. De integratie van lokale dataver-
zamelingen en sociaalpsychologisch onderzoek en 
beleid en de integratie van medisch onderzoek met 
sociaalpsychologische inzichten uit de gedragsweten-
schappen. Daarnaast is samenwerking nodig tussen 
gemeenten, lokale welzijns- en zorgorganisaties, 
lokale sportaanbieders en -verenigingen, universitei-
ten en hogescholen, ziekenhuizen, onderzoeksinstel-
lingen en verzekeraars.
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(Top)prestaties
Het voorkomen van blessures scheelt persoonlijk 
leed en economische kosten en houdt mensen 
langer en positief in beweging. In de topsport zorgt dit 
voor gelijkmatiger en langduriger presteren op hoog 
niveau: preventie wordt een onderdeel van presteren. 
De komende vier jaar zorgen we er met behulp van 
implementatieonderzoek voor dat effectieve interven-
ties om blessures te voorkomen ook daadwerkelijk in 
de praktijk worden toegepast. 

Daarnaast is een grote trainingsefficiëntieslag mo-
gelijk. Nu geldt dat je tienduizend uur moet oefenen 
om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Dit kan 
worden gehalveerd. De komende vier jaar zetten we 
data science-technieken en technologie in om op die 
manier relevante trainingsdata op het spoor te komen 
van sporttalenten en topsporters. Die data kunnen we 
vertalen in handvatten voor persoonlijke monitoring en 
feedback. Op de derde plaats zetten we de komende 
jaren in op fair play en fair (findable, accessible, inter-
operable and reusable) data. Afwijkende patronen in 
de individuele data van sporters kunnen een indicatie 
zijn voor dopinggebruik. Wedstrijdgegevens kunnen 
een aanwijzing geven voor matchfixing. Door de ex-
plosief toegenomen data in de sport te delen, brengen 
we fair play dichterbij. 
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Specifiek nieuw zijn hier de verbindingen tussen data 
science en bewegingswetenschappen. Samenwerking 
vindt plaats tussen sportbonden, sportverenigingen, 
topsporters, bedrijven, universiteiten en hogescholen.

Samenwerking en partnerschap
Kennis en praktijk staan op het terrein van sport en 
bewegen al dicht bij elkaar. De komende jaren willen 
we die band verstevigen. Financiers hebben elkaar 
reeds gevonden en afgesproken gezamenlijk te gaan 
programmeren. Dat zal leiden tot prioritering en focus, 
en daarmee tot meer massa, impact en rendement.
Analoog aan de Olympische cyclus bezien we elke 
vier jaar opnieuw waaraan behoefte is. Daarbij kijken 
we ook over de grenzen en zoeken we internationaal 
versterking en verrijking.

Kennis vertalen en toepassen
Hoe kan kennis die is ontwikkeld in labs en met 
behulp van experimenten het beste aansluiten bij de 
noden en behoeften van de praktijk? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden, is het nodig aanvullend onder-
zoek te doen naar implementatie en structurele inbed-
ding in beleid en in de praktijk. In de topsport staan 
wetenschappers nu al naast en in de coachpraktijk om 
trainingsgegevens te analyseren en advies te geven. 
In de toekomst willen we dat verder uitbouwen en 
ook mensen vanuit de sportpraktijk de wetenschap 
binnenhalen, om zo de toepassing van kennis verder 
te verbeteren. 

Ook willen we weten hoe kennis uit andere secto-
ren – zoals gezondheidszorg, onderwijs of ruimtelijke 
ordening – kan bijdragen aan het effect van sport- en 
beweegonderzoek. Hierbij is het belangrijk dat de ont-
wikkelde kennis wordt toegepast in de sportpraktijk, in 
scholen, bedrijven en het lokale overheidsbeleid, en 
dat er verbindingen komen tussen onderwijs, onder-
zoek en beleid en praktijk. Bij de toepassing van ken-
nis hebben we expliciet aandacht voor groepen waar 
kennis minder vanzelfsprekend een praktisch effect 

heeft, zoals voor mensen met een lage sociaalecono-
mische status en lage gezondheidsvaardigheden, en 
voor migranten en vluchtelingen. 

Data science 
Recent is een begin gemaakt met het oprichten van 
een infrastructuur waarin het delen en analyseren van 
data toegankelijk wordt voor veel partijen, doordat  
dataverzamelingen breed toegankelijk worden 
gemaakt en ook beschikbaar worden gesteld aan 
specifieke deskundigen. Hun analyses zullen leiden 
tot nieuwe inzichten op uiteenlopende terreinen: van 
bloedbeeldanalyses tot het scouten van talent en het 
achterhalen van motieven om wel of niet te sporten. 

Met behulp van methoden zoals data mining, tekst-  
en beeldanalyse, machine learning en visual analytics 
kunnen robuuste en interessante patronen in data 
worden ontdekt. Ook gebruiken we datagene- 
rende technieken zoals sensortechnologie. Op basis 
daarvan is het mogelijk op individueel niveau analyses 
te maken en voorspellingen te doen. Dankzij data 
science is het bovendien ook mogelijk te analyseren 
welke omgevingsfactoren individueel sporten en 
bewegen beïnvloeden. Dit betekent dat de kwaliteit en 
de kwantiteit van de gegevens aan hoge eisen moe-
ten voldoen. Een geavanceerde data-infrastructuur is 
hiervoor een belangrijke concrete randvoorwaarde. 
Ook is aandacht nodig voor de ethische, juridische  
en maatschappelijke aspecten van big data.

Het verschil maken
We creëren een ecosysteem voor onderzoek en 
sportinnovaties, waarbinnen onderzoekers, bedrijven, 
overheden en sportorganisaties samen kunnen wer-
ken aan sport- en beweeginterventies en -innovaties. 
Daarbij streven we ernaar dat lokale overheden en 
bedrijven zich binden aan deze kennisinfrastructuur, 
om zo de impact te vergroten en economisch rende-
ment te realiseren. Bewegen op maat, voor iedereen, 
in elke leeftijdsfase: het kan! 
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