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Opgave 3  Sport in de samenleving 

Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8, tabel 4 en figuur 3 uit het 
bronnenboekje. 

Inleiding 
Sport en bewegen nemen in de Nederlandse samenleving een belangrijke 
plaats in. Mensen sporten zelf, zijn vrijwilliger voor een sportvereniging of 
zijn op een andere manier betrokken bij sport. Volgens het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn sport en bewegen goed voor de 
lichamelijke en mentale gezondheid en voor het onderhouden van sociale 
contacten. Het beleid van het ministerie is erop gericht om meer mensen 
aan het sporten en het bewegen te krijgen.  

Lees de regels 1 tot en met 23 van tekst 7. 
Door het schrijven en uitgeven van partijprogramma’s vervullen politieke 
partijen enkele belangrijke functies in het proces van politieke 
besluitvorming: articulatie en aggregatie (zie de regels 1 tot en met 8 van 
tekst 7). 

4p 26  Geef een beschrijving van elk van deze functies toegespitst op sport in 
de gemeente. 

 Leg uit welk kernconcept past bij de beschrijving van elk van deze 
functies.  

Gebruik de regels 24 tot en met 54 van tekst 7. 
Het aantal lidmaatschappen van NOC*NSF is sterk gestegen. 

2p 27 Geef aan de hand van een voorbeeld uit de regels 24 tot en met 54 van 
tekst 7 een verklaring voor de stijging van het aantal lidmaatschappen van 
NOC*NSF. 
Gebruik in je antwoord een kernconcept bij het hoofdconcept verandering.  

Gebruik tabel 4. 
Sommige kinderen sporten minder dan andere kinderen. Leeftijd speelt 
een rol in sportdeelname van kinderen: oudere kinderen doen minder aan 
sport dan jongere kinderen (zie ‘leeftijd’ in tabel 4). 

4p 28  Noem twee andere factoren uit tabel 4 die de sportdeelname van 
kinderen het meest negatief beïnvloeden. 

 Leg van elk van deze twee factoren uit waarom deze de 
sportdeelname van kinderen negatief beïnvloedt. Gebruik in je uitleg 
voor elke factor een passend kernconcept. 
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Gebruik figuur 3. 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 
hebben het Mulier Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
gepeild in hoeverre de bevolking belang hecht aan politieke en ambtelijke 
aandacht voor sport op lokaal niveau. De opvattingen van de bevolking 
staan in figuur 3. 
In de publicatie van het Mulier Instituut staat ook een uitkomst van 
onderzoek onder de gemeenten: “Gemeenten gaven aan te gaan 
bezuinigen op onderhoud en renovatie van bestaande 
sportaccommodaties, op schoolzwemmen en op de tarieven voor 
sportaccommodaties.”  

1p 29 Geef aan wat de representativiteit van gemeenteraden is op het terrein 
van sport. Leg je antwoord uit. Vergelijk daarvoor bovenstaande plannen 
van de gemeenten met de opvattingen van de bevolking uit figuur 3. 

Lees tekst 8. 
In tekst 8 staat een deel van de verantwoording van het onderzoek dat 
door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Elk onderzoek moet voldoen aan 
verschillende wetenschappelijke eisen.  

2p 30 Geef aan wat de onderzoekers hebben moeten doen om te voldoen aan  
 de eis van betrouwbaarheid en 
 de eis van representativiteit. 
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Opgave 3  Sport in de samenleving 

tekst 7 

De sport groeit, maar lidmaatschap is van minder betekenis 

Veel politieke partijen hadden in de 
aanloop naar de gemeenteraads- 
verkiezingen een paragraaf over 
sport in hun partijprogramma 

5 opgenomen. Vaak wordt daarin 
geschermd met de belangrijke functie 
die sportverenigingen in de 
maatschappij vervullen. 
De sportvereniging is de ruggengraat 

10 van de Nederlandse sport en een 
belangrijk onderdeel van onze 
sociale infrastructuur. Meer dan 25 
procent van de Nederlandse 
bevolking participeert regelmatig in 

15 activiteiten die door sport-
verenigingen worden georganiseerd. 
Het Nederlandse succes in veel 
(Olympische) sporten wordt ook 
deels toegeschreven aan deze hoge 

20 organisatiegraad. De sport is 
bovendien de belangrijkste sector in 
Nederland wat het aantal uren 
vrijwilligerswerk betreft. (…) 

Het aantal lidmaatschappen in de 
25 georganiseerde sport stijgt al jaren. 

Lag het totale ledenaantal van 

NOC*NSF1) in 1996 nog rond 
4.477.000 leden, eind 2012 was dit 
gestegen naar ongeveer 5.225.000 

30 leden. Aangezien het aantal 
sportverenigingen in diezelfde 
periode afnam van 30.022 naar 
25.084, lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat het gemiddeld 

35 ledenaantal per sportvereniging in 
Nederland is gestegen. Het is echter 
de vraag of dit inderdaad het geval 
is.  
Een flink aantal sportbonden is, 

40 mede onder druk van het 
marktdenken in de sport, begonnen 
met het introduceren van individueel 
lidmaatschap. Dit type lidmaatschap 
kan direct bij de bond worden 

45 afgesloten, zonder tussenkomst van 
een sportvereniging. Sporters zoals 
hardlopers en toerfietsers, die los 
van een vereniging hun sport wensen 
te beoefenen, kunnen zo voor een 

50 relatief laag bedrag profiteren van 
wedstrijddeelname, verzekeringen of 
informatie die door de betreffende 
sportbond wordt aangeboden. (…) 

naar: www.socialevraagstukken.nl, 22 maart 2014 

noot 1 Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie. Daarin zijn alle 

sportbonden vertegenwoordigd. 
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tabel 4 

Totaaleffect van factoren die sportdeelname beïnvloeden, kinderen 
van 5-17 jaar (gestandaardiseerde coëfficiënten)1) ; n = 2.202 

totaaleffect 
financiële factoren 
   arm huishouden -0,05* 

kenmerken van het gezin 
   eenoudergezin -0,07*** 

kenmerken van de ouders 
   niet-westerse herkomst -0,19*** 

   opleidingsniveau 0,19*** 

   geen betaald werk (ouder/beide ouders) -0,05* 

   gezondheid 0,01 

   onvoldoende sociale participatie2) -0,12***

   materiële deprivatie3) -0,15***

kenmerken van het kind 
   sekse (1=meisje, 0= jongen) -0,05* 

   leeftijd -0,19*** 

kenmerken van de omgeving 
   sociaaleconomische status woonwijk -0,06** 

naar: SCP, 2010 

Toelichting op tabel 4 
Door het gebruik van gestandaardiseerde coëfficiënten kun je de effecten 
van verschillende variabelen met elkaar vergelijken, zelfs als die 
variabelen met verschillende schalen gemeten zijn. 
Voorbeeld van interpretatie van totaaleffect -0,19*** bij variabele leeftijd: 
de leeftijd van het kind heeft een negatief effect op sportdeelname: 
oudere kinderen sporten minder dan jongere kinderen. Het verband 
tussen leeftijd en sportdeelname is statistisch significant.  
Significantie: de p-waarde geeft de kans aan dat het geschatte effect niet 
op toeval berust. De p-waarde laat zien hoe significant de effecten zijn: 
hoe kleiner deze waarden hoe kleiner de kans dat de waarneming op 
toeval berust. 

noot 1 significantie: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 

noot 2 indicatoren die hier gehanteerd zijn: sport, uitstapjes naar bioscoop, dierentuin, op 

vakantie gaan, vrienden thuis op bezoek krijgen, etc. 

noot 3 indicatoren die hier gehanteerd zijn: het hebben van basisgoederen, luxe goederen, 

geld om met activiteiten mee te doen 
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figuur 3 

Waar zou uw gemeente op moeten bezuinigen of investeren als het 
om sport- en beweegbeleid gaat ? (in % van de bevolking, 18-79 jaar) 
n = 1.504 
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Legenda:

bron: Mulier Instituut, 2014 

tekst 8 

Onderzoeksverantwoording 

De resultaten in figuur 3 zijn afkomstig uit het vragenblok sport en 
gemeenten van het Nationaal Sport Onderzoek (NSO) 2013 van het 
Mulier Instituut. Voor het NSO 2013 is gebruikgemaakt van een 
internetpanel. De onderzoekspopulatie van het vragenblok in de NSO 
bestaat, na weging, uit 1.504 respondenten van de volwassen bevolking.  

naar: Mulier Instituut, 2014 
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