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VOORWOORD

Voorwoord
Challenge010 is bedoeld om de sportparticipatie in Rot-

vereniging. Via deze weg bedanken we afdeling Sport &

de ontwikkeling van jongeren. Uit onderzoek weten we

Challenge010.

terdam te verhogen en sport als middel in te zetten voor

Cultuur voor hun medewerking bij de ontwikkeling van

dat actief sporten een positief effect kan hebben op het

gedrag, het sociale netwerk, de schoolprestaties en de

Om het programma succesvol te laten zijn is een goede

profiteren van de maatschappelijke waarde van sport

terdege bewust. Execution on the ground is bepalend of

uitvoering in de praktijk cruciaal. Daar van zijn we ons

gezondheid van jongeren. Om jongeren te kunnen laten

een programma slaagt of mislukt. Het team van betrok-

moet je de jongeren uiteraard wel eerst aan het sporten

ken professionals van Rotterdam Sportsupport heeft,

krijgen. Challenge010 doet beide. Allereerst wordt er spe-

samen met vakleerkrachten van de betrokken scholen

cifiek gezocht naar jongeren in het Voortgezet Onderwijs

en trainers van de sportverenigingen, het afgelopen jaar

die nog geen lid zijn van een sportvereniging. Vervolgens

hard gewerkt om van dit innovatieve, grootschalige en

wordt binnen het programma heel gericht aandacht

ambitieuze sportprogramma een succes te maken. Er

besteed aan de didactische en pedagogische omgeving

is geïnvesteerd in de samenwerking met 30 VO-scholen

waarin de jongeren sporten. Jongeren worden door trai-

en diverse sportverenigingen verspreid over de stad. Wij

ners en hun gymleraar aangesproken op hun gedrag.

maken graag van deze gelegenheid gebruik om waarde-

Met de financiering van dit programma sluiten we aan

ring en dank uit te spreken aan alle betrokken.

bij de ambitie van het nieuwe college van Burgemees-

ter en Wethouders. Zij hebben sport hoog in het vaandel

Het onderzoek dat voor u ligt laat de opbrengst zien van

in sportstimuleringsprogramma’s als Challenge010 en

Universiteit Utrecht gaan uitgebreid in op de eerste re-

het eerste jaar Challenge010. De onderzoekers van de

staan. Zo zullen ze de komende jaren blijven investeren

sultaten, geven een overzicht van de werkzame mecha-

de Schoolsportverenigingen voor het basisonderwijs.

nismen en laten zien waar ruimte is voor verbetering.

Ook sluit Challenge010 goed aan bij het sportbeleid om

Voor het onderhavige onderzoek hebben we een bege-

sportverenigingen meer vraaggericht te laten werken.

leidingscommissie ingesteld om de kwaliteit van het on-

Challenge010 gaat namelijk uit van de behoefte van

derzoek te waarborgen. Wij zijn de leden van de commis-

scholieren en zoekt vervolgens aansluiting bij de kwali-

sie en de voorzitter lector Stijn Verhagen in het bijzonder

teiten van sportverenigingen. Scholieren die deelnemen

dankbaar voor hun belangeloze inzet. We kijken met veel

aan Challenge010 zijn automatisch lid van een sport-

plezier uit naar de volgende rapportage.

Roelof Prins
Directeur Stichting De Verre Bergen
Nanne Boonstra
Research Manager Stichting De Verre Bergen
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samenvatting

Samenvatting
Sinds september 2013 voert Rotterdam Sportsupport het

Challenge010 blijkt een organisatorisch complex pro-

en teamgenoten. En hoewel deze outcomes niet bij ie-

ria voorafgaand aan het programma, diverse incentives

lijk gemaakt door Stichting de Verre Bergen (SDVB) en

te krijgen of te houden voor sport. Ook zijn deelnemers

dat Challenge010 op deze manier een context creëert die

het aanbieden van leuke en voldoende trainingen.

programma Challenge010 uit. Dit programma is moge-

gramma dat er in is geslaagd deelnemers enthousiast

richt zich op het verhogen van de sportdeelname onder

beter geworden in de beoefende sport. Geconcludeerd

scholieren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam.

kan worden dat Challenge010 hiermee in het eerste sei-

Daarnaast wil het programma, via het organiseren van

een scholencompetitie in vier takken van sport (zaalvoetzondere leefstijl, het verbeteren van sociaal gedrag en het

Daarnaast zijn de volgende outcomes zichtbaar bij een

spronkelijke doelstellingen.

vaardigheden en verbinding met andere groepen, res-

verhogen van de schoolprestaties.

Challenge010 leidt ertoe dat deelnemers sportief actiever

Challenge010 koppelt leerlingen, met name van het

van de deelnemers die voor Challenge010 nog niet lid

zijn geworden, ook buiten het programma om. Een derde

VMBO, per sport aan een vereniging. De jongeren wor-

waren van een sportvereniging zegt in de toekomst wel

den door deelname aan het programma direct lid van de

lid te willen worden. Bijna een derde van de deelnemers

betreffende vereniging. De activiteiten per sport worden

geeft aan zich nu beter te gedragen op school en ook de

aangestuurd door een coördinator, die nauw samenwerkt met trainers van de sportverenigingen en docen-

pedagogisch adviseurs aangesteld die zich bezighouden

ties geldt of dat de sportparticipatie blijvend hoeft te zijn.

en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit

Utrecht onderzoek uit naar de resultaten en werkzame

Het bevorderen van een gezonde leefstijl is in de uit-

zodat inzicht ontstaat in manieren waarop de resultaten

komen. De positieve impact van Challenge010 op een

voering van het programma het minst aan de orde ge-

mechanismen van het eerste seizoen van Challenge 010,
van het programma geoptimaliseerd kunnen worden.

gezonde leefstijl is – mede daardoor – in dit onderzoek

In de periode september 2013 – juni 2014 hield USBO 26

niet zichtbaar. Wel is duidelijk dat de deelnemers, dank-

interviews met professionals (coördinatoren, trainers,

zij het programma, meer zijn gaan bewegen en aange-

docenten), organiseerde zes focusgroepen met professi-

nomen mag worden dat dit een – tenminste tijdelijk

onals en acht focusgroepen met leerlingen, beschreef 16

– positief effect zal hebben op hun gezondheid. Daar-

observaties van trainingen en wedstrijden en analyseer-

naast geeft bijna de helft van de deelnemers aan dat

de 416 door deelnemers ingevulde enquêtes (responsra-

sinds hun deelname aan Challenge010 de schoolpres-

tio 87%).

taties zijn verbeterd.

Resultaten

In het algemeen geldt dat de blijvende maatschappelijke

30 verschillende middelbare scholen hebben deelgeno-

niet allemaal door het programma te beïnvloeden zijn.

Het onderzoek laat zien dat in totaal 555 leerlingen van
men aan Challenge010 in het schooljaar 2013-2014. 74%

is jongen, 26% is meisje en meer dan helft van de deelnemers volgt VMBO-onderwijs. 67% van de deelnemers was
sportvereniging.
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selwerking professionals, optimaliseer het draagvlak

binnen scholen, optimaliseer diverse praktische zaken,
selecteer deelnemers scherper, concretiseer de link met

sportverenigingen, stel gestaffelde contributie in voor
doorstroming richting verenigingen en betrek ouders

Gesteld kan worden dat Challenge010 erin is geslaagd

bij het programma.

veilige context biedt waarin bovengemiddeld ruimte

Daarnaast is aan te bevelen Challenge010 blijvend te

zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid

onderzoek. Dit onderzoek dient zowel bij te dragen aan

laten ondersteunen en te voeden met kennis vanuit

is voor persoonlijke aandacht en sturing op discipline,

de verantwoording van het programma als aan kennis-

door de deelnemers. Cruciaal voor het bereiken van de

ontwikkeling, waardoor het programma kan leren uit de

resultaten van Challenge010 zijn de rol en de betrok-

opgedane ervaringen. In beide typen onderzoek is aan te

kenheid van professionals. De (succesvolle) coördina-

bevelen de in dit onderzoek ontwikkelde ‘theorie van ver-

toren en trainers weten de jongeren te raken doordat

andering van Challenge010’ als uitgangspunt te nemen.

zij beschikken over sporttechnische vaardigheden en/

of omdat zij in hun manier van doen aansluiten bij de
leefwereld van de jongeren. De betrokken docent en de

schoolse context bieden een veilige omgeving om te

sporten en maken dat de drempel voor deelname aan

het programma wordt verlaagd. De betrokkenheid van
scholen en de rol van docenten, in samenwerking met

de overige professionals, is erg belangrijk om de leerlin-

gen betrokken te houden bij het programma en ze te
‘raken’ op die momenten dat het nodig is.

de specifieke kracht per type sport, de status van Chal-

beterde communicatie met anderen, zoals met docenten

van Challenge010: investeer in kwaliteit, kennis en wis-

brengst van Challenge010.

De resultaten die direct zijn toe te schrijven zijn aan de

pline, toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel en ver-

en de resultaten te verduurzamen buiten de context

Daarmee is sociaal kapitaal een belangrijke nevenop-

Overige werkende bestanddelen zijn: het stellen van

deel van de deelnemers, onder meer: verbeterde disci-

voorafgaand aan het programma nog geen lid van een

het programma in de huidige opzet te optimaliseren

taal die gezien wordt als voorwaarde voor ontwikkeling.

impact van Challenge010 afhankelijk is van factoren die

uitvoering van Challenge010 betreffen, voor een groot

theorie worden de volgende aanbevelingen gedaan om

opbouwen van ‘sociaal kapitaal’ – een vorm van kapi-

een alternatieve sociale omgeving te creëren, die een

tekent dat de gedragsverandering ook voor andere situa-

In opdracht van SDVB voerde het Departement Bestuurs-

‘theorie van verandering van Challenge010’. Vanuit deze

betreft allemaal elementen die van belang zijn bij het

van de doelgroep en de relatief korte looptijd van het proeerder onderzoek duidelijk dat dit niet automatisch be-

Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een

pect voor anderen en toegenomen zelfvertrouwen. Dit

Werkende bestanddelen

gramma, gezien worden als een goed resultaat - al maakt

met de pedagogische borging van het programma.

Aanbevelingen

substantieel deel van de deelnemers: verbeterde sociale

betrokken professionals ervaren geregeld een positieve
gedragsverandering. Dit alles kan, gezien de complexiteit

ten vanuit de scholen. Bij Rotterdam Sportsupport zijn

voor deelname, de competitie tegen andere scholen en

kan bijdragen aan blijvende gedragsverandering.

zoen heeft gezorgd voor een goede voedingsbodem om
een bijdrage te leveren aan het realiseren van de oor-

bal, basketbal, dansen en boksen), bijdragen aan een ge-

dere deelnemer even sterk optreden kan gesteld worden

duidelijke regels tijdens het sporten, het benutten van
lenge010 op de scholen en de laagdrempelige manier

waarop de sport wordt aangeboden. Daarnaast zijn er
een aantal organisatorische randvoorwaarden van belang, te weten: het hanteren van duidelijke selectiecrite-
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1. INLEIDING

INLEiDING

Het vorige Rotterdamse college van Burgemeester en

Challenge010

doelstelling opgenomen dat in het voorjaar van 2014 de

sport als middel in te zetten voor andere maatschap-

Om de sportparticipatie in Rotterdam te verhogen en

Wethouders heeft in het collegewerkprogramma de

pelijke opgaven heeft Rotterdam Sportsupport in janu-

sportdeelname van Rotterdammers op 64% moet liggen

ari 2013 een toezegging gekregen van Stichting de Verre

en in 2028 op 75%. Daarbij gaat het om Rotterdammers

Bergen (SDVB), die het mogelijk maakt om ook voor het

van 6 tot 80 jaar. Sportdeelname staat in dit verband

Voortgezet Onderwijs vier Schoolsportverenigingen op

voor minstens 12 keer sporten in het afgelopen jaar - een

te zetten.

definitie die vastgelegd is in de landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek (RSO) en die ook gehanteerd wordt

in dit onderzoek. In het najaar van 2011 voldeed 59% van

Dit programma heeft de naam Challenge010 gekre-

lager dan in vergelijkbare steden als Den Haag (67%),

lenge010, dat via een scholencompetitie samenwerking

gen en wordt uitgevoerd vanaf september 2013. Chal-

de Rotterdammers aan deze definitie. Dit percentage is

Leeswijzer
Het rapport start met een beschrijving van de

onderzoeksopzet van de evaluatie van Challenge010. Hoofdstuk drie gaat in op de context van
het programma. Vervolgens worden in hoofdstuk

vier de output en (intermediate) outcomes van
Challenge010 en in hoofdstuk vijf de impact van

het programma op de deelnemers weergegeven.

leerlingen in het voortgezet onderwijs te vergroten.

Eén van de organisaties die als doel heeft om sport toe-

Nevendoelen zijn:

gankelijk te maken voor alle Rotterdammers is Rotter-

- minder verzuim en minder schooluitval;
- betere schoolprestaties;

dam Sportsupport. Sinds haar oprichting in 2003 zoekt

-	minder norm overschrijdend gedrag

Rotterdam Sportsupport naar nieuwe manieren om

(vechten, schelden, pesten etc.);

sport in te zetten als instrument voor het behalen van

-	voorkomen van overgewicht en het bevorderen

maatschappelijke doelstellingen.

Rotterdam Sportsupport richtte zich in de beginjaren

de laatste twee hoofdstukken komen de conclusie

financiële ondersteuning van de Rotterdamse sportver-

en aanbevelingen aan bod.

niseert, heeft als primair doel om de sportdeelname van

Rotterdam Sportsupport

Hoofdstuk zes gaat in op de werkzame mechanismen en randvoorwaarden van het programma. In

tussen middelbare scholen en sportverenigingen orga-

Amsterdam (67%) en Utrecht (74%).

van een gezonde leefstijl.

voornamelijk op de bestuurlijke, organisatorische en

Challenge010 heeft de ambitie om in de eerste 1,5 jaar

enigingen. Deze dienstverlening vormt nog steeds een

programma te bereiken. Van deze 1.040 jongeren is mini-

(januari 2013 – september 2014) 1.040 jongeren met het
maal 70% nog geen lid van een sportvereniging voordat

belangrijk onderdeel van de huidige activiteiten. De

zij deelnemen aan het programma.

organisatie heeft haar dienstverlening inmiddels sterk

uitgebreid door met het inzetten en versterken van
sport(verenigingen) een bijdrage te leveren op vele

Stichting De Verre Bergen

is één van de manieren waarop Rotterdam Sportsupport

pact te hebben op de stad Rotterdam door samen te wer-

SDVB heeft als missie om een langdurige positieve im-

maatschappelijke terreinen. De Schoolsportvereniging

ken met vernieuwende en schaalbare maatschappelijke

de sportparticipatie van Rotterdammers probeert te ver-

initiatieven voor en door Rotterdammers. De Stichting

hogen. De Schoolsportvereniging heeft als doel kinderen

ziet in het programma Challenge010 een initiatief dat

in de basisschoolleeftijd te stimuleren om in georgani-

bij kan dragen aan het verhogen van de sportparticipa-

seerd verband te sporten en op die manier de sportpar-

tie van middelbare scholieren in Rotterdam en wenst de

ticipatie onder kinderen te verhogen. Het project is in 21

effecten en kritische succes- en/of faalfactoren van het

wijken opgezet en heeft circa 2.500 leden. Veelal buiten

programma inzichtelijk te krijgen.

de wijk gelegen sportverenigingen komen naar de scho-

len toe om op de school, direct na schooltijd, structureel
sporttrainingen aan te bieden. Het gaat hierbij voorna-

Door middel van stimulering van wetenschappelijk on-

verenigingen actief zijn.

richt en innovatief klimaat in de stad. Wetenschappelijk

derzoek wil SDVB bijdragen aan een ontwikkelingsge-

melijk om scholen in wijken waar weinig tot geen sport-
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INLEiDING

onderzoek is bovendien nodig om aan te kunnen tonen
hoe groot de maatschappelijke impact is van Challenge010 en kan helpen bij het continueringsvraagstuk.

Onderzoeksvraag

Stichting De Verre Bergen heeft het Departement Be-

stuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Uni-

versiteit Utrecht gevraagd onderzoek te doen naar de
resultaten en werkzame mechanismen in het eerste sei-

zoen van Challenge 010. Dit onderzoek biedt tevens in-

zicht in manieren waarop de resultaten geoptimaliseerd
kunnen worden. De bevindingen van het onderzoek worden weergegeven in dit rapport.

Om de sportparticipatie
in Rotterdam te verhogen
en sport als middel in te
zetten voor andere maatschappelijke opgaven is
Rotterdam Sportsupport
gestart met Challenge010

14
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2.
onderzoeksopzet

onderzoeksopzet

Tijdens de evaluatie van Challenge010 zijn twee onder-

Om uitspraken te kunnen doen over het verschil tussen

naar de resultaten van het programma in het eerste sei-

lenge010 is het onderzoek gefaseerd uitgevoerd:

zoekslijnen gehanteerd. Enerzijds is onderzoek gedaan

de begin- en eindsituatie van de deelnemers aan Chal-

zoen, anderzijds is het een onderzoek naar de werkzame
mechanismen ervan.

Fase 1: in kaart brengen van de verwachtingen van de

Onderzoeksvragen

(oktober 2013) was het belangrijk om inzicht te krijgen

betrokkenen In de fase tot de start van Challenge010

De volgende vragen stonden tijdens

in de context van de deelnemende scholen inclusief

het onderzoek centraal:

kenmerken van de leerlingenpopulatie. Hoe kijken de

leerlingen aan tegen sportparticipatie, schoolverzuim,

1. Evaluatie van de resultaten in het eerste seizoen Is

norm overschrijdend gedrag, schooluitval, schoolpres-

de sportdeelname van de deelnemers verhoogd?

taties en overgewicht?

-	Zijn scholieren die nog geen lid waren van een sportvereniging gaan sporten bij een sportvereniging?

In deze fase is samengewerkt met de Hogeschool Rot-

zuim, norm overschrijdend gedrag, schooluitval en

hebben casestudies uitgevoerd bij acht deelnemende

terdam2. Studenten van de minor ‘Meer dan een Club’

-	Is er onder de deelnemers een daling van schoolver-

scholen en per school met vijf leerlingen van de school

een verbetering van de schoolprestaties zichtbaar?

en vijf leerlingen in de nabijheid van de school gespro-

-	Heeft Challenge010 een preventieve werking op het

In dit hoofdstuk wordt de opzet
en uitvoering van het onderzoek
beschreven. De onderzoeksvragen
komen aanbod en de verschillende
onderzoeksfasen.

ken. Op deze manier verkregen de studenten een helder

krijgen van overgewicht bij deelnemers en stimule-

beeld van de context van de scholen en de ideeën van de

ren van een gezonde leefstijl?

leerlingen op de volgende punten:

2. Inzicht in de werkzame mechanismen

-	Waarom jongeren wel/niet sporten op de betrokken
scholen;

-	Welke werkwijze/methode wordt binnen Challenge010 gehanteerd om leerlingen in het VO meer te

-	In hoeverre de jongeren ervaren dat er norm over-

-	Op welke wijze heeft het programma een effect op

-	Wat het bewustzijn van de jongeren is ten aanzien

schrijdend gedrag plaatsvindt op de scholen;

laten sporten?

van een gezonde leefstijl.

de daling van schoolverzuim, norm overschrijdend
gedrag, schooluitval en het verbeteren van schoolprestaties van deelnemers?

-	Op welke wijze draagt Challenge010 bij aan het

voorkomen van overgewicht bij deelnemers en het
stimuleren van een gezonde leefstijl?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september
2013 - juni 2014. De totale dataverzameling heeft bestaan uit de volgende onderdelen1:

-	26 interviews met professionals
-

(coördinatoren, trainers, docenten)
6 focusgroepen professionals
8 focusgroepen leerlingen

16 observaties van trainingen en wedstrijden
416 door deelnemers ingevulde enquêtes

1	Een uitgebreidere onderzoeksverantwoording is terug te vinden in bijlage 1.
2	Het overzicht van de uitgevoerde cases en de onderzoeksverantwoording over de samenwerking met de Hogeschool
Rotterdam is terug te vinden in bijlage 1.
16
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Tevens is de onderwijspositie van de potentiële deel-

In deze periode is ook met deelnemers gesproken over

kaart gebracht.3 Hierbij werd gebruik gemaakt van ge-

ge010. Deze gesprekken vonden plaats in de vorm van

nemers (alle leerlingen op de deelnemende scholen) in

de effecten en werkzame mechanismen van Challen-

gevens van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek

vier focusgroepen met gemiddeld drie deelnemers (één

(COS) van de Gemeente Rotterdam4 die over informatie

per sport). Ook is er een enquête uitgezet onder alle

beschikten, op buurtniveau, over de onderwijspositie

deelnemers aan Challenge010. De responsratio op deze

van Rotterdammers in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en 17

enquête was, met 416 ingevulde enquêtes, 87%.

t/m 22 jaar op de volgende punten:
-

Absolute verzuimers

-

Scholieren zonder startkwalificatie

-

onderzoeksopzet

In de tweede fase van het onderzoek is doorlopend een

aantal trainingen en wedstrijden van de verschillende

Voortijdige schoolverlaters

sporten bezocht en geobserveerd door de onderzoekers.
Fase 3: Eindstand van Challenge010

Jongeren met startkwalificatie

In de derde fase van het onderzoek, tot juni 2014, is meer

Aanvullend op de voorgaande acties zijn in de verken-

diepgang gezocht in de gesprekken met betrokken pro-

nende fase van het onderzoek twee focusgroepen

fessionals en deelnemers, met als doel beter inzichte-

gehouden met betrokken coördinatoren, twee focus-

lijk te maken wat de relatie is tussen de effecten en de

groepen met betrokken vakleerkrachten en twee focus-

werkzame mechanismen van het programma. In deze

groepen met betrokken trainers van de sportverenigin-

fase van het onderzoek zijn vier focusgroepen met deel-

gen. In deze focusgroepen stonden de verwachtingen

nemers gehouden en tien diepte-interviews afgenomen

van de betrokken professionals ten aanzien van de effec-

met betrokken professionals. Deze gesprekken resul-

ten en de werkzame mechanismen van het programma

teerden in de totstandkoming van een vijftal illustraties

centraal.

waarin (de relatie tussen) de werkzame mechanismen

en de effecten van Challenge010 worden beschreven

Fase 2: Tussenstand van Challenge010

aan de hand van concrete voorbeelden en verhalen.

In de periode van december 2013 tot maart 2014 is een

In deze fase is tevens een aantal trainingen en wedstrij-

tussenstand opgemaakt van de bevindingen van de be-

den van de verschillende sporten bezocht en geobser-

trokken professionals ten aanzien van de effecten en

veerd door de onderzoekers.

werkzame mechanismen van Challenge010. Daartoe

zijn 13 interviews gehouden met betrokken coördinato-

ren, docenten en trainers.

3	Het was oorspronkelijk de bedoeling om de cijfers van de onderwijspositie op buurtniveau te vergelijken met de cijfers van de onderwijspositie op
schoolniveau (van iedere deelnemende school). De informatie bleek echter niet per school beschikbaar te zijn. Daarbij was de informatie van het
COS te gedateerd om een goede vergelijking te kunnen maken met de onderwijspositie over de periode waarin Challenge010 plaatsvond.
4

www.rotterdamincijfers.nl
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‘Het is lastig om het zaalvoetbal te
combineren met school en de andere
sporten die we doen. Het zaalvoetbal bij
Challenge010 komt mooi uit omdat het
overdag plaatsvindt op een tijdstip dat
de jongens nog wel tijd hebben.’
19
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3.
CONTEXT CHALLENGE 010

context challenge010

3.1 Sportparticipatie Nederland

5-11 jarigen sport in een vereniging. Tussen de 12-23 jaar

Met een stijging van de leeftijd neemt de sportparti-

26% tussen de 24-44 jaar (NOC*NSF, 2013).

is 47% lid van een vereniging en dit daalt verder naar

cipatie in Nederland af. Uit de Sportersmonitor 2012

De toename van commerciële en individuele sportbeoe-

(NOC*NSF, 2013) blijkt dat gemiddeld 69% van de Ne-

fening is niet voldoende om de teruggang van sporten

derlanders in 2012 minimaal 12 keer per jaar heeft ge-

in verenigingsverband te compenseren.

sport. Van de laag opgeleide Nederlanders is dit 60%. In

De belangrijkste reden voor jongeren in de leeftijd van

de leeftijdscategorie 5 tot en met 11 jaar heeft 89% van

12 tot en met 23 jaar om te stoppen met sporten is dat

de jongeren minimaal 12 keer gesport in 2012. In de leef-

sport moeilijk te combineren is met school, studie en/of

tijdscategorie 12 tot en met 23 is dat 79%, dat betekent

werk. Daarnaast wordt sport niet meer zo leuk gevon-

een daling van 10%. In figuur 1 is te zien hoe de sportpar-

den (of andere bezigheden zijn nog leuker). Het is lastig

ticipatie afneemt met een stijging van de leeftijd.

om deze doelgroep aan het sporten te krijgen. Vanuit

onderzoek van NOC*NSF (2013) wordt opgemerkt dat er

In de leeftijdssegmenten 12-23 jaar en 24-44 jaar is het

speciale aandacht nodig is voor gezinnen in de lagere

aandeel afhakers het grootst. In deze leeftijdssegmen-

inkomensklassen om de doelstelling uit de Sportagenda

5

ten is ook de grootste afname in georganiseerde sport

2016 -verhoging van de sportparticipatie van 69% naar

via sportverenigingen te zien. Twee derde (66%) van de
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Figuur 1 Sportfrequentie in 2012.

0

Dit hoofdstuk beschrijft de context
van Challenge010. Allereerst wordt
ingegaan op de feiten en cijfers met
betrekking tot de sportparticipatie in
Nederland en in Rotterdam. Vervolgens
wordt een beschrijving gegeven van
de organisatie van Challenge010.

79% in 2016- te behalen. De sportparticipatie, dat wil

24
Totaal

7

9
10

4
7

11

5-11 jaar

12-33 jaar

30

23
24-44 jaar

45-64 jaar

26
4

38

65+ jaar

120 keer of meer in de afgelopen 12 maanden
60-119 keer of meer in de afgelopen 12 maanden
12-59 keer of meer in de afgelopen 12 maanden
1-11 keer of meer in de afgelopen 12 maanden (winig sporter)
0 keer of meer in de afgelopen 12 maanden (niet sporter)

5	Definitie van ‘afhaker’: Iemand die in de afgelopen 12 maanden NIET heeft gesport (0-11x per jaar), maar in het verleden WEL heeft gesport
(≥ 12x per jaar) (NOC*NSF, 2013).
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context challenge010

zeggen iemand sport 12x per jaar of vaker, onder men-

3.3 Organisatie Challenge010

dan de sportparticipatie onder personen met een mid-

Challenge010 richt zich op de moeilijke doelgroep van

sen met een lage opleiding is met 60% beduidend lager

12 tot 16 jaar en activeert leerlingen via de context van

den en of hoge opleiding (73%).

– voornamelijk – VMBO scholen in het voortgezet onder-

3.2 Sportparticipatie Rotterdam

wijs met de bedoeling ze deel te laten nemen aan sport.
De ambitie is om in de eerste twee jaar (september 2013

Ook in Rotterdam is te zien dat de sportparticipatie on-

– september 2015) 1.040 jongeren met het programma

der jongeren afneemt met een stijging van de leeftijd.

te bereiken. Van deze 1.040 jongeren is minimaal 70%

Het percentage Rotterdammers dat minstens 12 keer

nog geen lid van een sportvereniging voordat zij deelne-

per jaar sport neemt met het ouder worden af (Dujardin

men aan Challenge010. Het doel van het programma is

& De Vries, 2012). Daarnaast is er een groot onderscheid

om uiteindelijk een zo groot mogelijk percentage van de

in sportdeelname tussen westerse en niet-westerse Rot-

deelnemers lid te laten worden van een sportvereniging

terdammers en zijn Rotterdammers met een laag oplei-

en zo de sportparticipatie onder jonge Rotterdammers

dingsniveau (geen startkwalificatie) minder sportief ac-

te verhogen.

tief dan Rotterdammers met een hoog opleidingsniveau
(HBO/WO), zoals figuur 2 laat zien.

Via Challenge010 wordt in vier gebieden – noord, oost,

tief actief. De sportdeelname van jongeren in het voort-

er van uit gegaan dat er per gebied vier sporten (zaal-

Gemiddeld was 59% van de Rotterdammers in 2011 spor-

zuid en west – op locatie gesport. In het projectplan is

gezet onderwijs ligt onder het Rotterdamse gemiddelde

‘Veel jongeren hebben weinig sociale
achtervang of komen uit families waar
weinig aandacht wordt besteed aan de
jongeren. Bij het sporten leg ik daarom
de nadruk erop dat je deel uitmaakt
van een team en dat je successen ook
kunt delen met dit team.’

voetbal, basketbal, dans en boksen) en minimaal acht

van 59% (Dujardin & De Vries, 2012).

middelbare scholen aan het programma zijn verbon-

den. De sporten zaalvoetbal en basketbal vinden plaats

nemers moeten €75 betalen voor hun lidmaatschap van

eigen team trainen en één keer in de twee weken een

het einde van het schooljaar terug krijgen als zij mini-

in competitieverband, waarbij de deelnemers met hun

Figuur 2 percentage sportende Rotterdammers.

de sportvereniging. €25 hiervan is een borg, die zij aan

wedstrijd spelen tegen de andere scholen in het gebied.
81%
72%
64%

59%

64%

57%
46%

maal 80% aanwezig zijn geweest en zich goed hebben

Bij de sporten dansen en boksen trainen de deelnemers

80%

gedragen. In het contract staan tevens gedragsregels

van verschillende scholen gezamenlijk en werken zij toe

opgenomen en sancties die volgen wanneer de deelne-

naar een uitvoering danwel wedstrijd. Het zaalvoetbal

mers zich niet aan de regels houden.

en het basketbal kennen teams specifiek voor meiden.
46%

40%

39%

43%

39%

De sportvereniging dient te zorgen voor goede trainers,

Dansen en boksen vinden gemixt plaats met jongens en

die de trainingen op school voor het team verzorgen, of,

meiden.

in het geval van dansen en boksen, op de locatie van de

De trainingen en de wedstrijden vinden plaats op een

24%

vereniging zelf. Bij de competitiesporten zaalvoetbal en

locatie in één van de vier gebieden (noord, zuid, oost en

basketbal is het de bedoeling dat een docent van school

west). De meidencompetitie van het zaalvoetbal vormt

het deelnemende team begeleidt in de rol van coach.

hierop een uitzondering: die vindt stad-breed plaats. Dit
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gemiddeld voor alle Rotterdammers

Bij boksen en dansen zijn de docenten verantwoordelijk

betekent dat het grootste gedeelte van de leerlingen in

voor de inschrijvingen, maar er is verder geen betrok-

de eigen wijk en dichtbij de school kan sporten.

kenheid van de docent vereist.

Iedere sport wordt vanuit Rotterdam Sportsupport

Bij Rotterdam Sportsupport zijn pedagogisch adviseurs

de leerlingen per sport aan een vereniging gekoppeld.

borging van het programma. Er zijn tevens een ‘pestpro-

aangesteld die zich bezighouden met de pedagogische

aangestuurd door een coördinator. Per gebied worden

tocol’, een ‘sanctieprotocol’ en een ‘gedragscode’ opge-

Jongeren worden bij deelname direct lid van de betref-

steld. De pedagogisch adviseur kan desgevraagd de coör-

fende vereniging en tekenen daarvoor een contract. In

dinatoren en trainers ondersteunen in de omgang met

dit contract is opgenomen dat de leerlingen minimaal

de leerlingen of advies geven in het geval van excessen.

80% van de trainingen aanwezig moeten zijn. De deel-

22
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4. Outputs en
(intermediate)
outcomes

outputs en (intermediate) outcomes

Onder intermediate outcomes verstaan we de direct

10

RVC De Hef

VMBO

programma. Deze intermediate outcomes zorgen ervoor

11

Veenoord

VMBO

vormen de basis van de outcomes. Onder outcomes ver-

12

LMC Pro Talingstraat

Praktijkonderwijs

13

De Waal

VMBO

De (intermediate) outcomes zijn zichtbaar geworden

14

LMC
Pro Huismanstraat

Praktijkonderwijs

mers aan Challenge010, observaties van de trainingen

15

Melanchthon
Prinses Irene

VMBO

16

Noordrandcollege

VMBO

17

Cosmicus

Havo/ Vwo/ Vwo+

18

Melanchton
Kralingen

VMBO

19

Wellant College

VMBO

middelbare scholen deelgenomen aan Challenge010 in

20

Horeca Vakschool

VMBO

Hieronder worden de deelnemende middelbare scho-

21

Accent College

Praktijkonderwijs

22

Grafisch Lyceum
Rotterdam

VMBO

scholen specifiek een VMBO school betreft. Hieruit kan

23

Libanon

Mavo/ Havo/ Vwo

doelgroep (VMBO leerlingen) te benaderen en te betrek-

24

Thorbecke

VMBO/ Mavo/ Havo/ Vwo

25

Comenius

Mavo/Havo

26

Roncalli Mavo

Mavo

27

GK van Hogendorp

VMBO

28

Melanchthon
Mathenesse

VMBO

29

STC

VMBO

30

Mavo Delfshaven

Mavo

zichtbare, maar minder tastbare opbrengsten van het

dat scholieren willen deelnemen aan Challenge010 en
staan we de effecten van Challenge010 die direct zijn
toe te schrijven aan het programma.

in gesprekken met betrokken professionals en deelne-

en wedstrijden en de enquête die is afgenomen onder
de deelnemers.

4.1 Outputs
Deelname

In totaal hebben 555 leerlingen van 30 verschillende

In dit hoofdstuk worden de opbrengsten
van Challenge010 in het eerste seizoen
gepresenteerd. Allereerst wordt ingegaan
op het aantal deelnemers, de achtergrond
van de deelnemers en het beweeggedrag
van de deelnemers. Vervolgens komen de
maatschappelijke opbrengsten van
het programma aan bod.

24

het schooljaar 2013-2014.

len en het type onderwijs per school weergegeven. In

het overzicht valt op dat het in meer dan de helft van de
worden afgeleid dat het is gelukt om een hele specifieke
ken bij het programma.

Tabel 1  Overzicht betrokken scholen.

School

Type onderwijs

1

Sint Montfort

Mavo/Havo/Vwo

2

Olympia College

VMBO/Praktijkonderwijs

3

Calvijn Lombardijen

Mavo+

4

Hugo de Groot

Mavo/Havo/VWO

5

Slinge

VMBO

6

Zuiderpark

VMBO

7

Palmentuin

VMBO

8

De Opperd

VMBO/Mavo/ Havo/ Vwo

9

Calvijn
Maarten Luther

Mavo/Havo/ 1e 3 jaar Vwo

Van de 555 deelnemers is 74% jongen en 26% is meisje.

De meeste leerlingen namen deel aan het zaalvoetbal,
bijna 63% van het totale aantal deelnemers. Het minste

aantal leerlingen nam deel aan dans, zo’n 10%. In tabel 2
is een overzicht te vinden van het totale aantal deelnemers per sport.

25
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Tabel 2  Deelnemers aan Challenge010.

outputs en (intermediate) outcomes

Een verdere uitsplitsing van de data laat het volgende

In tegenstelling tot plezier maken is voor veel leerlingen

Beter worden in sport

-	Jongens bewegen meer rustig en intensief dan dat

Challenge010. Twee meiden uit een basketbalteam be-

aan Challenge010 geeft 92% van hen aan dat zij het be-

zien:
Totaal
aantal
deelnemers

% lid van
vereniging

% niet lid
van een
vereniging

349

38%

62%

Zaalvoetbal
Basketbal

86

15%

85%

Boksen

64

42%

58%

Dans

56

21%

79%

Totaal

555

33%

67%

meisjes dat doen volgens de opgave in de enquête.

-	Er is geen significant verschil tussen onder- en bo-

venbouwleerlingen in de mate waarin zij aangeven
dagelijks intensief te bewegen.

-	Deelnemers aan de activiteit ‘dansen’ zitten relatief

vaak in de categorie ‘minder dan 30 minuten per
dag’ rustig bewegen.

-	Boksers zitten relatief vaak in de categorie ’30-60
minuten per dag’ rustig bewegen.

4.2 Intermediate outcomes

Bij het zaalvoetbal en het boksen was een relatief groot

‘Wij doen het vooral voor de leuk, winnen is niet zo belangrijk voor ons.’

Diagram 2:  Ik kan beter worden in de sport.

Ook de professionals geven aan dat Challenge010 door

professionals zegt hierover:

klasgenoten en leerlingen uit andere klassen.

‘Challenge010 is leuk! Het zijn erg leuke lessen en er is
goede muziek om op te dansen.’

jes (20%) lid was van een sportvereniging voorafgaand

‘Het is een leuk project. We hebben veel lol!’

aan deelname aan Challenge010.

Beweeggedrag

Uit de enquête blijkt dat een groot gedeelte van de leer-

gevraagd aan de deelnemers in hoeverre zij rustig of

sinds zij meedoen aan Challenge010.

Naast het lidmaatschap van een sportvereniging is ook

lingen (80%) het ook (een beetje) leuker vindt op school

intensief bewegen6 naast hun deelname aan Challenge0107. In tabel 3 is te zien dat bijna de helft van de deel-

nemers aangeeft meer dan 60 minuten per dag rustig

Vind je het leuker op school sinds je meedoet aan Challenge010?

te bewegen (wandelen, fietsen, traplopen). Ook bijna de
helft van het aantal deelnemers geeft aan meer dan 60

20%

minuten per dag intensief te bewegen (rennen, sporten).
41%
Tabel 3  Aantal minuten bewegen per dag (N=416).

het plezier-element, bijvoorbeeld als leerlingen minder

Uit grafiek 1 kan worden afgeleid dat 57% van de leerlin-

‘Niet alle leerlingen zijn even goed in het voetballen, ze

langrijkste vinden dat zij geleerd hebben van deelname

gen aangeeft dat zij het ‘beter worden in de sport’ het be-

moeten plezier hebben in het voetbal en niet ten koste van

aan Challenge010.

alles willen winnen. Als er geen plezier gemaakt wordt,
wordt er ook minder genoten als er gewonnen wordt.’

Grafiek 1 Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt van Challenge010?

26%

Ik houd me beter aan de regels op school

34%

Ik heb niets nieuws geleerd

Diagram 1:  

Nee
Ja, een beetje
Ja

53%

Ik neem meer verantwoordelijkheid
Ik ben beter geworden in de sport

57%

Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen

64%

Ik heb meer respect voor anderen

87%
0%

20%

39%

Aantal minuten
rustig bewegen

Aantal minuten
intensief bewegen

< 30 minuten

1%

19%

30-60 minuten

41%

43%

> 60 minuten

49%

39%

Leerlingen die meer dan 60 minuten per dag intensief be-

wegen beantwoorden over het algemeen deze vraag positiever. De meer sportieve leerlingen vinden het dus vaker

(nog) leuker op school dan de minder sportieve leerlingen.

6

Met ‘rustig bewegen’ wordt wandelen, fietsen of traplopen bedoeld. ‘Intensief bewegen’ staat voor rennen of sporten.

7

Hiervoor is de Fitnorm gebruikt die uitgaat van drie maal per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging (door bijvoorbeeld te sporten).
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Niet belangrijk
Niet belangrijk/
niet onbelangrijk
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepssing

jongenscompetitie.’

goed zijn in een sport:

ren dat een hoger percentage jongens (38%) dan meis-

45%

om het plezier. In ieder geval minder belangrijk dan bij de

leerlingen vinden Challenge010 een leuk programma.

eniging voorafgaand aan Challenge010, is te constate-

45%

‘Winnen is voor de meiden minder belangrijk, het gaat

Als gekeken wordt naar het onderscheid tussen jongens

Ze vinden het leuk om te sporten na school, samen met

3%
4%

lingen het belangrijk vinden om te winnen. Eén van de

Net als de leerlingen hechten veel trainers waarde aan

en meisjes en het al dan niet lid zijn van een sportver-

3%

de leerlingen als leuk ervaren wordt en dat niet alle leer-

Plezier

Plezier hebben is voor alle deelnemers erg belangrijk. De

langrijk vinden om beter te kunnen worden in de sport.

noemen dat als volgt:

percentage van de leerlingen al lid van een sportvereniging voorafgaand aan deelname aan Challenge010.

Als leerlingen gevraagd wordt wat zij belangrijk vinden

het winnen van wedstrijden niet het belangrijkste van

27

40%

60%

80%

100%
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De leerlingen willen constant beter worden. Als een aan-

Diagram 3:  

tal zaalvoetballers gevraagd wordt wat zij nodig hebben

Dankzij Challenge010 kan ik meer sporten/bewegen dan normaal.

om nog beter te worden dan antwoorden zij als volgt:

4%

‘Meer teams om tegen te spelen. Het is niet leuk als je altijd
tegen dezelfde teams moet want dan weet je wel of je be-

7%

ter bent of niet. Het is ook belangrijk om juist tegen nieuwe

30%

(betere) teams te spelen zodat je als team nog beter kan
worden.’

11%

48%

Niet belangerijk
Niet belangrijk/
niet onbelangrijk
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

outputs en (intermediate) outcomes

‘Samen voetballen. Je moet het met elkaar doen. Eén van

Een docent die een aantal deelnemers aan het boksen

ook van zichzelf. Hij krijgt ook gewoon speeltijd en de an-

leerlingen:

hebben het gevoel dat ze meer één groep zijn geworden.
Dit kan nog verder groeien, het is nog niet 100%.’

goed gaat met het voetballen. Als je gaat zeuren op elkaar

of tegen de tegenstander dan word je daar zelf niet beter

Naast dat de deelnemers leerlingen uit andere klassen beter leren kennen, geven ook veel deelnemers aan

gaat erom dat je als team presteert.’

Door een coördinator wordt aangegeven dat hij tijdens

sief bewegen (rennen/sporten) per dag naast Challen-

wegen, relatief vaak aangeven dat dat zij al aan sport

‘Veel jongeren hebben weinig sociale achtervang of ko-

De deelnemers is gevraagd hoeveel minuten zij inten-

aangeven meer dan 60 minuten per dag intensief te be-

ge010 (tabel 4).

deden voor Challenge010. Bij de leerlingen die aangeven
minder dan 30 minuten per dag intensief te bewegen

is het juist andersom: relatief weinig van deze jongeren

Tabel 4  Aantal minuten intensief bewegen per dag.

sportten al voor Challenge010, en relatief veel van hen
%

niet. Met name voor de leerlingen die minder dan 30
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aan Challenge010. Afgaande op de percentage in tabel 4

42.5
38.5

len voor hen. Ook de betrokken professionals spreken

per dag intensief. Dit is veel hoger dan het landelijk ge-

middelde van 39.2% van de jongeren tot 17 jaar die volEén van de hoofddoelstellingen van Challenge010 is

ben gemaakt door deelname aan Challenge010.

sen ook kunt delen met dit team.’

Diagram 5:  Heb je door je deelname aan Challenge010 nieuwe
vrienden gemaakt?

context van Challenge010 een verandering ziet in de so‘Ik zie de jongens veranderen. Als ik jongens op straat teniet doen. Ze weten nu hoe het moet om iemand aan te
kijken, een handje te geven en te vragen hoe het gaat.’

43%

nen. 71% van de leerlingen is het er (helemaal) mee eens

Het verhaal ‘Sociale vaardigheden door Challenge010’

Bovenbouwleerlingen lijken iets positiever in de antwoor-

geren.

Verbeterde sociale vaardigheden en
verbinding met andere groepen

waarde voor het lid worden van een sportvereniging is

zorgen dat de leerlingen werken aan hun sociale vaar-

deelnemers leerlingen uit andere klassen beter leren ken-

vormt een illustratie van gedragsverandering bij jon-

dat zij leerlingen uit andere klassen beter leren kennen.
den op onderstaande vraag dan onderbouwleerlingen.

Er zijn verschillende werkzame bestanddelen die ervoor

matisch ook lid van een sportvereniging. Een randvoor-

digheden. Tijdens Challenge010 moet respectvol wor-

dat de leerlingen het leuk vinden om sportief actief te

den gesport, de leerlingen zijn met elkaar verantwoor-

zijn. Door deelname aan Challenge010 kunnen de leer-

delijk voor het organiseren van randzaken als ballen en

lingen meer sporten dan dat zij normaal gesproken

Diagram 4:  Doordat ik meedoe aan Challenge010 leer ik
leerlingen uit andere klassen beter kennen.

7%

hesjes en door de coördinatoren en trainers worden hen

doen. Dat klinkt logisch, maar 78% van de leerlingen

de normen en waarden in het sporten (en leven) bijge-

vindt het (heel) belangrijk dat zij dankzij Challenge010

bracht. De volgende uitspraken van betrokken professi-

meer kunnen sporten.

onals illustreren dat:

5%
22%

17%

Helemaal mee eens
Eens
Niet eens/ niet oneens
Oneens
Helemaal mee oneens

49%

Fitnorm: minstens drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit (zomer/ winter).
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29%

28%

genkom, groeten ze mij bijvoorbeeld. Dit zouden ze eerder

Ja, ik heb veel nieuwe 
vrienden gemaakt
Ja, ik heb een paar nieuwe
vrienden gemaakt 
Nee, ik heb geen
nieuwe vrienden gemaakt

niet gefocust wordt op de doelstelling om het bewust-

deelname aan Challenge010 worden de leerlingen auto-

sportvereniging voor deelname aan Challenge010. Door

over het algemeen dat zij meer nieuwe vrienden heb-

De verbeterde sociale vaardigheden leiden ertoe dat de

zijn ten aanzien van gezondheid te verbeteren.

dat 70% van de deelnemers niet lid mag zijn van een

Leerlingen die aangeven dat zij veel bewegen stellen

weinig over ‘fitheid’ of gezondheid van de leerlingen. Uit

de gesprekken is af te leiden dat er door de professionals

doen aan de Fitnorm8 in 2012 (TNO, 2013).

dijen’ op pagina 30 in dit rapport.

erop dat je deel uitmaakt van een team en dat je succes-

ciale vaardigheden van de deelnemers:

Challenge010, maar dit lijkt geen prominente rol te spe-

voren in de illustratie ‘De winnaars van Calvijn Lombar-

aan de jongeren. Bij het sporten leg ik daarom de nadruk

voldoen zij vaak aan de fitnorm.

zondheid of dat ze zich fitter voelen door deelname aan

maakt door deelname aan Challenge010. Dit komt naar

men uit families waar weinig aandacht wordt besteed

Een andere coördinator geeft aan dat hij ook buiten de

gevoel hebben dat Challenge010 goed is voor hun ge-

(72%) dat zij veel / een paar nieuwe vrienden hebben ge-

het sporten het teamgevoel benadrukt bij de leerlingen:

minuten per dag bewegen is het goed dat zij meedoen

Incidenteel wordt door deelnemers genoemd dat zij het

81% van de leerlingen beweegt minimaal 30 minuten

8

elkaar, maar nu gebeurt dit grotendeels wel. De jongens

‘Altijd positief blijven naar elkaar, ook als het iets minder

Uit de analyse van de enquête blijkt dat leerlingen die

> 60 minuten

Roncalli Mavo en het Comenius. Eerst sprak niemand met

echt belangrijk worden dan speelt hij wat minder.’

Sportief actief zijn

30-60 minuten

‘De jongens zitten in één team met leerlingen van de

dere jongens coachen hem dan goed. Als de wedstrijden

van en maak je de tegenstander alleen maar beter. Het

4.3 Outcomes

< 30 minuten

begeleidt zegt het volgende over de interactie tussen de

de jongens is iets minder goed dan de rest en dat weet hij
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Illustratie
Sociale vaardigheden
door Challenge010

len in de gymles net zo leuk vindt als basketballen

Ze zit er overwegend stil bij tijdens het groepsin-

te zitten met de opmerking van haar leerling. Ze is

bij Challenge010, ‘Nee,’ zegt ze, overtuigd. ‘De gymles is saai, het is een slechte les.’ Schuldbewust kijkt

ze op naar gymleerkracht M., maar die niet zo lijkt

terview. J, deelneemster aan het basketbal van

vooral blij dat J. zich durft uit te spreken.

Challenge010. Maar dát ze er bij zit, is volgens haar

docent M. van het Accent Praktijkonderwijs erg bij-

zonder. Het meisje, dat vorig jaar de meeste gymles-

Respect voor anderen

zijkant doorbracht, doet nu mee in de les, ze praat

belangrijk is dat er tijdens Challenge010 aandacht

92% van de leerlingen geeft aan dat het voor hen (heel)

sen nog stil en teruggetrokken op de bank aan de

wordt besteed aan respectvol sporten.

meer, maakt grapjes. Meedoen aan Challenge010
vindt ze, net als haar teamgenoten L. en A., leuk. J. en
haar teamgenoten vinden het samen met vrienden

Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor respectvol sporten.

scholen het leukst. De trainingen zijn moeilijker,

1% 2% 5%

vindt teamgenoot L., want daar moet je hard werken, en als je niet luistert, te laat komt of straattaal

gebruikt, moet je opdrukken. ‘En als je niet goed

47%

luistert tijdens de wedstrijden, moet je op de bank

zitten,’ voegt hij daar aan toe. Iets wat de leerlingen

omdat sommige scholen met grote jongens spelen of met

In sommige gevallen is het toegenomen zelfvertrouwen

mer, maar ‘het gaat om sportiviteit’. Eén jongen geeft aan

docent zegt over één van zijn leerlingen:

jongens die al op basketbal zitten. Dit vinden ze wel jam-

ook zichtbaar buiten de Challenge010 activiteiten. Een

wel boos te worden als het niet lukt, hij wil dan eigenlijk

‘Ik merk al effect in de gymles. Eén van de meisjes uit mijn

niet meer meedoen. Toch geeft hij de tegenstander na af-

team neemt in de reguliere gymles een actieve rol aan in

loop een hand, maar dat is niet gemakkelijk. Hij doet dit

het aansturen en coachen van medeleerlingen tijdens het

wel, ‘omdat het moet.’ (fragment uit een gespreksverslag)

zaalvoetbal. Ze legde andere leerlingen de spelregels uit,

Tevens geeft een aantal zaalvoetbalmeiden aan dat niet

bijvoorbeeld waar de bal moet liggen bij een uittrap.’

iedere deelnemer respect heeft voor de tegenstander.
Volgens hen zegt niet iedereen ‘sorry’ als er een over-

Deelname aan Challenge010 kan ook een averechts ef-

maar is volgens hen niet op henzelf van toepassing: ‘Wij

nemen aan het zaalvoetbal vertellen dat ze negatieve

treding wordt gemaakt. Dat vinden de meiden jammer

fect hebben op het zelfvertrouwen. Meiden die deel-

weten uit onszelf wel dat dat belangrijk is.’

reacties krijgen op school omdat ze alle wedstrijden verliezen. Dit heeft volgens de meiden negatieve invloed op

Toename van zelfvertrouwen

Diagram 6:  

wedstrijden spelen en de competitie tegen andere

outputs en (intermediate) outcomes

45%

Niet belangrijk
Niet belangrijk/
niet onbelangrijk
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

liever niet willen, want ze spelen graag mee.

hun zelfvertrouwen.

Zoals te zien was in grafiek 1 op pagina 25 geeft 64% van

de leerlingen aan dat het verbeterde zelfvertrouwen één

De volgende illustratie gaat in op hoe Challange010 een

Challenge010. Als specifiek wordt gevraagd aan de deel-

positief effect heeft op het zelfvertrouwen van een in-

van de belangrijkste opbrengsten is van deelname aan

situatie waarin deelname aan Challenge010 juist een

nemers of zij meer zelfvertrouwen hebben gekregen

dividuele leerling.

antwoordt 59% dat zij (een beetje) meer zelfvertrouwen
hebben gekregen door deelname aan Challenge010.
Diagram 7:  Heb je meer zelfvertrouwen gekregen door

Hoewel het voor de onderbouwleerlingen van Ac-

je deelname aan Challenge010?

cent lastig is om te reflecteren op hun gedrag en

Als wordt doorgevraagd aan de jongeren wat zij over het

waar het bij Challenge010 om gaat. Wanneer ik

verstaan dan komen zij tot de volgende omschrijving:

algemeen onder sportief gedrag en respectvol sporten

hierover in gesprek te gaan, begrijpen ze wel goed

sportief gedrag betekent niet vechten, duwen of ruw

doorvraag aan L. waarom hij denkt dat hij op de

spelen, een handje geven voor en na de wedstrijd en

bank moet zitten als hij niet goed luistert, zegt hij,

niet mopperen tegen de scheidsrechter.

scherp ineens: ‘dan leer je van je fouten.’ Dat de

deelnemers leren van een programma als Challen-

14%
37%

27%
22%

Ja, ik heb meer 
zelfvertrouwen gekregen
Ja, ik heb een beetje meer
zelfvertrouwen gekregen
Nee, dit is niet veranderd
Weet ik niet

ge010, staat voor docent M. buiten kijf. Het sociale

Als vervolgens de leerlingen in de enquête gevraagd

beurt te wachten, niet te mopperen en respect te

van Challenge010, geeft 87% van de leerlingen aan dat

Het zelfvertrouwen van enkele deelnemers groeit niet

grafiek 1 op pagina 25). Het ‘voor anderen’ wordt in deze

meer zelfvertrouwen op andere momenten:

wordt wat het belangrijkste is dat zij geleerd hebben

gedrag van de leerlingen verbetert: ze leren op hun

zij meer respect hebben gekregen voor anderen (zie de

hebben voor elkaar. Ook ziet ze dat sommige kinderen minder snel boos worden, dat ze leren om rustig

geïnterpreteerd als andere (tegen)spelers en betrokken

te blijven als ze worden uitgedaagd. A. is daarvan

professionals bij het programma.

een voorbeeld. De jongen wordt door zijn teamge-

noot tijdens het interview regelmatig uitgedaagd,
maar blijft het hele gesprek rustig en geeft netjes

De leerlingen zijn zich erg bewust van het doel van res-

eerder boos geworden, aldus docent M. Waar A.

noemen. Een voorbeeld van een gesprek met een aantal

pectvol sporten, of ‘sportiviteit’ zoals zij het zelf vaak

antwoord op de vragen. Vorig jaar was hij absoluut

alleen tijdens de sportactiviteiten maar zij hebben ook
‘Het is goed dat je er staat en met veel energie gaat dansen. Het is niet alleen belangrijk om zelfvertrouwen tijdens het dansen te hebben maar ook als je naar school
gaat of in de stad loopt. (..) Dan mag je best laten zien dat
je er bent. Je komt dan beter over.’

jongens die deelnemen aan het basketbal:

heeft geleerd om rustig te blijven, is J. juist een stuk

In gesprek met de jongens geven zij aan dat winnen niet

opener dan voorheen. Dat zij nu meer durft, blijkt

het belangrijkste is. Ze hebben tot nu toe alles verloren,

wel uit haar antwoord op de vraag of ze basketbal-
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Andere trainers en coördinatoren geven aan dat de dis-

de buurt van de school. Dit vraagt van de leerlingen dat

het niet op het laatste moment afzeggen van een trai-

over praktische zaken rond de trainingen en wedstrij-

Illustratie
De winnaars van
Calvijn Lombardijen

alle sporten. Op school zijn er inmiddels zo’n zes

De bevlogenheid van J. en Q., de gymleerkrachten

dit hadden ze niet verwacht! En ook de docent, die

Verantwoordelijkheid

wat daar gebeurde was hij om. Ik mag toch wel mee

voor het eigen handelen wordt gestimuleerd door de

leerkrachten die zo nu en dan bij willen springen.
J.: ‘totaal onverwacht behaalde ons zaalvoetbalteam

vorige week de finale. Die jongens waren echt los,

van de scholengemeenschap Calvijn Lombardijen, is

toevallig mee was, vond het fantastisch. Toen hij zag

groot. Net als hun hart voor sport en voor de VMBO-

leerlingen van Rotterdam Zuid. Hun visie is helder:

naar de finale he? vroeg hij me.’

‘Ons gaat het er om de leerlingen via Challenge010

nen, het gaat om het plezier. En als we een keer scoren, gaat iedereen uit zijn dak!’ Daarmee verwoordt

motivatie deelnemen aan het programma. Neem

hij precies de sfeer die Calvijn Lombardijen ademt. ‘Je

nou L., een stille, verlegen brugklasleerling die soci-

kan niet altijd winnen in je leven,’ zegt J., ‘de jongeren

aal gezien maar moeilijk meekomt met de rest. ‘Nor-

in Rotterdam Zuid weten dat maar al te goed. Je moet

maal gesproken gaat hij vanuit school direct naar

leren hoe het is om te verliezen, daar kun je als mens

huis. De gemeenschap waarin hij leeft is erg geslo-

uiteindelijk veel meer mee. Degenen die het hardst

ten en behalve zijn computer heeft hij niets.’ J. ziet L.

moeten knokken, komen uiteindelijk het verst.’ En

groeien. Dankzij Challenge010 heeft hij een team, hij

dus houdt J. vast aan haar filosofie. Ze kan niet anders.

hoort bij een groep en hij doet sociale contacten op.

‘Hier voelen wij ons prettig bij,’ zegt ze, ‘of we nou

‘Hij praat nu meer. En als ik hem tijdens de gymles

winnen of verliezen.’ Ook L. heeft dit jaar gewonnen.

de line up laat voordoen, die hij kent van de basketbaltrainingen, zie ik hem gewoon groeien.’

Dáár gaat het om, volgens J., veel meer dan om het

winnen van de wedstrijden. En om dat te bereiken

Discipline

centen, maar zeker ook van de leerlingen, ouders

ren dat het belangrijk is om gedisciplineerd te sporten9.

Door hun deelname aan Challenge010 leren de jonge-

is behoorlijk wat commitment nodig. Van de do-

en van de verdere organisatie van het programma.

Een paar meiden die deelnemen aan het dansen ver-

vier de sporten. Ondanks dat is er tijdens het pro-

‘Discipline is belangrijk. Je moet veel leren en onthouden

woorden dit als volgt:

Calvijn Lombardijen doet dit jaar mee met alle
gramma slechts één leerling gestopt. Dit is mede
mening. Natuurlijk: de vergoeding die de gymdo-

Een andere docent merkt ook op dat hij op een andere

strijden moeten komen. Andere scholen willen nog wel

reizen van en naar de wedstrijden:

Toen heb ik daar één of twee keer wat van gezegd, en dan

leen bij het basketbal en het zaalvoetbal, maar bij

luisteren ze naar me.’

Er is in de survey niet gevraagd naar ‘discipline’ bij de deelnemers aan Challenge010.
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manier gesprekken voert met de leerlingen tijdens het

jongeren attenderen elkaar er op dat ze op tijd bij de wed-

‘De meiden worden steeds losser naar elkaar maar ook

eens vlak voor het begin van een wedstrijd aankomen,

naar mij als docent. In het begin gingen de gesprekken

met een incompleet team. Ik vind het mooi om te zien dat

nog echt op hun manier, met straattaal, lacherig, maar

onze school wat dat betreft professioneler is.’

ik merk dat we nu veel normaler met elkaar kunnen

praten en dat er ook wordt geluisterd naar elkaar. Een

De jongen die aanvoerder is geeft aan dat hij dit zinvol

meisje dat normaal heel stil is, praat en lacht bijvoor-

vindt om te doen:

beeld ook volop.’

‘Ik mag van alles regelen voor het team, de spullen pak-

ken, de warming-up regelen. Het is niet altijd even leuk
om te doen, met name het sjouwen met de spullen. Maar

Volgens andere betrokken professionals zit het ‘beter

vinden het ook niet leuk om te doen’.

gebruik van straattaal en het verminderen van vloeken

communiceren’ met name in het verminderen van het

ik doe het liever zelf dan dat ik het anderen laat doen, zij

door de deelnemers. Een coördinator vertelt dat straattaal gebruiken of vloeken tijdens een training betekent

dat de hele groep moet opdrukken. Hij merkte dat hier-

goed in staat zijn om verantwoordelijkheden te nemen,

door na verloop van tijd veel minder straattaal werd
gebruikt en minder werd gevloekt door de deelnemers.

ding is voor de leerlingen.

programma op een andere manier in contact met hun

rommel of zetten ze hun natte gymtas in de kleedkamer.

en vrolijker.’

komt ook terug in het op tijd komen bij de wedstrijden. De

Een bokstrainer illustreert dit met een voorbeeld:

kent dat onder andere: altijd aanwezig zijn, niet al-

nu een betere klik met haar en ik vind haar meer open

drag. (..) De verantwoordelijkheid die de jongeren nemen

betrokken is. Maar betrokkenheid en bevlogenheid

‘In het begin maakten sommige meiden nog wel eens

atief en stuurt ze de jongens in het team aan. Ook ik heb

mide jongeren zie ik dat er wel vooruitgang zit in het ge-

Beter communiceren met anderen
(team en docent)

vanuit de school zijn onmisbaar. Voor J. en Q. bete-

is zij aanvoerder van het team geworden, neemt ze initi-

de wat ‘stillere’ leerling. Met name bij veel van de wat ti-

maar dat het wel van belang is dat er praktische begelei-

op discipline en het nakomen van afspraken en regels.

voor was zij een inactieve leerling. Tijdens Challenge010

wat meer verantwoordelijkheid voor het team te nemen;

De betrokken professionals zeggen dat zij actief sturen

de inspanning van eenieder die bij het programma

iets tegen mij maar (..) nu gaat dit een stuk beter. Zij

waarvan ik denk dat het goed voor hem/haar zou zijn

die de kinderen krijgen, de goede scheidsrechters en

sportaccommodaties dicht bij de school, de outfits

docenten. Een van de docenten vertelt:

doet als enige meisje mee met Challenge010 en daar-

belangrijk om altijd door te gaan met oefenen, ook als je
en dan leer je het vanzelf.’

maken het programma mogelijk, evenals de goede

communiceren met hun medeleerlingen en betrokken

‘Ik stel per team een aanvoerder aan, dit kan iemand zijn

Eén van de trainers geeft aan dat de leerlingen vaak

de pasjes nog niet zo goed kent moet je gewoon doorgaan

centen krijgen en de vrijgeroosterde uren op school

wedstrijden). Hierdoor leren de leerlingen om beter te

‘Een meisje die meedoet met basketbal zei eerder nooit

dus dan is het belangrijk om goed op te letten tijdens de

lessen en ook buiten de lessen de pasjes te oefenen. Het is

te danken aan de rol die de school speelt, is J. van

shirts, wedstrijdschema en vervoer naar trainingen of

meeste betrokkenen10. Een voorbeeld hiervan is de me-

die een natuurlijk overwicht heeft of juist een leerling

zo zegt één van de leerlingen: ‘het gaat niet om win-

den (bijvoorbeeld over het wassen en meebrengen van

Het nemen van verantwoordelijkheid voor het team en

noten, zij wonnen nog geen enkele wedstrijd. Maar,

lingen met Challenge010. En ook, of eigenlijk juíst,

zij afspraken maken met medeleerlingen en de docent

ning en/of wedstrijd.

thode van een docent van één van de betrokken scholen.

zicht minder geluk dan hun voetballende schoolge-

leerlingen die nog niet sporten en die vanuit eigen

cipline zich uit in het op tijd komen bij de trainingen en

De basketballers van Calvijn hebben in sportief op-

op een goedkope, simpele en veilige manier te betrekken door de sport,’ aldus J. over haar doelstel-

9

outputs en (intermediate) outcomes

De deelnemers aan Challenge010 komen tijdens het

docent en klasgenoten dan dat zij gewend zijn11. De
meeste wedstrijden en trainingen van Challenge010

vinden niet op school plaats maar op sportlocaties in

10

Er is in de survey niet gevraagd naar verantwoordelijkheid van de deelnemers aan Challenge010.

11

Er is in de survey niet gevraagd naar het beter communiceren met anderen van de deelnemers aan Challenge010.
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outputs en (intermediate) outcomes
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5. Impact

impact

Met deze (neven)doelstellingen streeft Challenge010

belangrijkste doelgroep. Zoals te zien is in figuur 2 (zie

der beschreven outputs en outcomes. Vanuit de litera-

ler voor het structureel lid zijn van een sportvereniging;

maatschappelijke impact na, die verder reikt dan de eer-

pagina 20) is het opleidingsniveau een goede voorspel-

tuur is bekend dat er een relatie is tussen sportinterven-

hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer mensen

ties, zoals Challenge010, en bredere maatschappelijke

structureel lid zijn van een sportvereniging.

vraagstukken, zoals het tegengaan van norm overschrij-

Waarom opleidingsniveau zo’n belangrijke rol speelt

dend gedrag en het verbeteren van schoolprestaties en

in de verklaring van verschillen in sportdeelname blijft

gezondheid. De aard van de relatie (positief, neutraal of

vooralsnog gissen (Breedveld, 2014). Literatuur sugge-

negatief) is de uitkomst van een complexe combinatie

reert dat dit zou kunnen samenhangen met een groter

van factoren vanuit de sport zelf en vanuit de context:

gezondheidsbewustzijn onder hoger opgeleiden, een

‘Aan de ene kant factoren vanuit de sport zelf: het type

groter vertrouwen in de opbrengsten van het uitstel-

sport of sportevenement, de wijze waarop de sport wordt

len van directe behoeftebevrediging, het feit dat hoger

beoefend, aangeboden en georganiseerd. Aan de andere

In dit hoofdstuk staan de nevendoelstellingen
van het programma centraal. De nevendoelstellingen zijn: het bevorderen van een
gezonde leefstijl (voorkomen van overgewicht),
het bewerkstelligen van gedragsverbetering
(verminderen van norm overschrijdend
gedrag en het verminderen van verzuim
en schooluitval) en het verbeteren van
de schoolprestaties.

kant specifieke contextvariabelen, zoals de fysieke, cultu-

aard van de arbeid, een vaag besef van de historische

rele, historische, sociale, persoonlijke en structurele om-

achtergronden van sport, de behoefte om zich te blij-

standigheden waarin de sport wordt beschouwd’ (Van

ven onderscheiden. Hoe dan ook, het is relatief lastig

Eekeren, 2007: 16).

om VMBO scholieren te activeren om lid te worden van
een sportvereniging en er kan niet altijd vanuit worden

Maatschappelijke vraagstukken kunnen niet door sport-

gegaan dat lidmaatschap van een sportvereniging dan

interventies alléén worden opgelost (Coalter, 2013).

vervolgens structureel is.

Sportinterventies vinden plaats in een complexe maat-

schappelijke context, waarin diverse andere factoren

Challenge010 heeft er, zoals eerder beschreven, toe ge-

ficult to analytically separate the developmental changes

zijn (geworden). Slechts 1 tot 2% van de leerlingen zegt

leid dat (voornamelijk) VMBO leerlingen sportief actief

van invloed zijn op de maatschappelijke impact: ‘It is dif-

dat zij niet willen blijven sporten na Challenge010 en 5%

related to sport participation from more general deve-

van de leerlingen die al wel lid is van een sportvereni-

lopmental changes in young people’s lives and from the

ging, en 10% van de leerlingen die nog niet lid is van een

influence of social forces and structural factors unrelated

sportvereniging, weet nog niet zeker van of zij willen blij-

to sports’ (Coakley, 2011: 310).

ven sporten (grafiek 2). Dit betekent dat 88 tot 94% van

Ondanks deze kanttekeningen maakt wetenschappe-

de deelnemers wil blijven sporten. Deze motivatie om te

lijk onderzoek duidelijk dat sportinterventies kunnen

blijven sporten is een belangrijke voorwaarde voor het

bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en daar-

uiteindelijk lid worden van een sportvereniging.

mee impact kunnen hebben (cf. Van Eekeren et al, 2013).
Dit hoofdstuk analyseert de relatie tussen de uitvoering
van Challenge010 en de impact in termen van sportparticipatie, verzuim en schooluitval, het verminderen van
norm overschrijdend gedrag, het verbeteren van school-

prestaties en het voorkomen van overgewicht - met in

achtneming van de hiervoor beschreven nuanceringen
vanuit de wetenschappelijke literatuur.

5.1 Structurele sportparticipatie
Het structureel verhogen van de sportparticipatie onder

jongeren is de primaire doelstelling van Challenge010.
Leerlingen van VMBO scholen zijn in het programma de

36

opgeleiden vaker in sportieve netwerken verkeren, de

‘We luisteren beter naar
onze eigen docent
dan naar anderen. Onze
docent gaat ook vaak
coachen bij andere teams.’
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impact

36% van de leerlingen die nu nog geen lid is van een

‘Of we bij een dansschool willen blijven dansen dat we-

een sportvereniging. Wat tevens opvalt is dat meer dan

hetzelfde bedrag kunnen blijven sporten dan zouden we

sportvereniging geeft aan dat zij lid willen worden van

Grafiek 2 Wil je na afloop van Challenge010 blijven sporten?

Weet ik nog niet

de helft van de leerlingen die voorafgaand aan Challen-

10%

5%

Nee, ik wil niet blijven sporten

Waar in de enquête niet naar is gevraagd, maar wat wel

doen aan Challenge010. Met andere woorden, een vrij

gekomen, is dat de leerlingen het soms lastig vinden

Ja, ik wil graag blijven sporten bij de Challenge010
vereniging waar ik nu lid van ben

om hun tijd in te delen. Met name de leerlingen die al

lidmaatschap van een sportvereniging.

9%
9%

een sport beoefenen geven aan dat zij lid willen blijven
van één sportvereniging en niet bij meerdere sportver-

Of de leerlingen lid willen blijven van een sportvereni-

Ja, ik wil graag blijven sporten

65%
10%

veel uit de gesprekken met de leerlingen naar voren is

groot percentage leerlingen heeft nog twijfels over het

10%

4%

0%

niet weet of zij volgend schooljaar lid willen worden

van een sportvereniging, als zij niet meer mee kunnen

4%
5%

Ja, ik wil graag blijven sporten maar
ik weet niet goed waar

dat zeker doen.’

ge010 nog niet lid waren van een sportvereniging nog

2%
1%

Ja, ik wil graag blijven sporten maar in een
andere sport dan tijdens Challenge010

ten we niet, daar moeten we over nadenken. Als we voor

20%

30%

40%

50%

60%

70%

enigingen lid kunnen zijn. Voor de leerlingen die al lid

ging hangt af van meerdere factoren. In de enquête is
76%

aan de leerlingen die aangaven niet lid te willen wor-

80%

gevraagd naar de redenen daartoe (grafiek 4).

Niet lid van sportvereniging
Lid van sportvereniging

zijn van een sportvereniging komt het goed uit dat het
sporten via Challenge010 overdag plaatsvindt:

den van een sportvereniging, of hierover te twijfelen,

Grafiek 4 Je wilt niet lid worden van een sportvereniging, of je weet het niet, kan je dan aangeven waarom niet? (N=39).

Het is dan te duur, mijn ouders
kunnen dat denk ik niet betalen

11%

10% van de leerlingen die nog geen lid was van een

fiek 3. 82% van het totale aantal deelnemers, ongeacht

graag blijven sporten, maar niet goed weet waar zij dit

na het lopende schooljaar lid worden van een sportver-

Ik sport liever op straat of op een veldje in de buurt

lenge010. Er zit geen onderscheid in de antwoorden van

De sportvereniging is te ver weg

18%

Ik ben lid geworden van Challenge010 omdat het
sporten via school in dit project mij zo aanspreekt

18%

sportvereniging voorafgaand aan Challenge010 wil

of zij al lid waren van een sportvereniging of niet, wil

kunnen doen.

eniging als zij niet meer mee kunnen doen met Chal-

Of de leerlingen die nu nog geen lid zijn van een sport-

vereniging ook daadwerkelijk lid willen worden van een

de deelnemers aan de verschillende typen sporten.

sportvereniging is ook bevraagd in de enquête, zie gra-

14%

Ik hoef niet per se elke week dezelfde sport te doen

17%

21%

Ik sport liever met mijn eigen vrienden

Grafiek 3 Als je volgend schooljaar niet mee kan doen aan Challenge010, word je dan na dit schooljaar lid van een andere sportvereniging?

0%
Niet lid van sportvereniging
Lid van sportvereniging

51%

Weet ik nog niet

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

bal bij Challenge010 komt mooi uit omdat het overdag

plaatsvindt op een tijdstip dat de jongens nog wel tijd
hebben.’

van de leerlingen die niet lid willen worden van een

Wat ook meespeelt in de overgang van het sporten via

een sportvereniging te duur vinden.

dat de koppeling tussen een sportvereniging en school

sportvereniging (of twijfelen) aan dat zij het sporten bij
60%

Challenge010 naar sporten bij een sportvereniging is

met name gebaseerd is op de sportieve kwaliteiten van

In de gesprekken met de leerlingen komt dit ook aan

de leerlingen. De echt goede leerlingen worden geselec-

bod. Een aantal meiden dat deelneemt aan het dansen

teerd voor talenten- of selectieteams van de betrokken

geeft aan:

38

25%

gaan doen aan Challenge010 om te kunnen sporten via

trouwde mensen. Daarnaast geeft meer dan een kwart
46%

20%

school en de andere sporten die we doen. Het zaalvoet-

relatief goedkoop, vlak na schooltijd, dichtbij en met ver-

36%

Ja, zeker weten

15%

‘Het is lastig om het zaalvoetbal te combineren met

school. Deelname via school verlaagt de drempel: het is

18%

10%

Wat opvalt is dat een groot gedeelte van de leerlingen

dat niet lid is van een sportvereniging, juist mee is

13%

Nee

5%

sportvereniging. De leerlingen die minder goed zijn in
een sport kunnen sporten binnen Challenge010, maar

39

Challenge010 werkzame mechanismen en de resultaten van het eerste jaar

impact

maken minder snel de overstap naar een sportvereni-

sionals keuzes moeten maken in de aandacht die zij

‘Het is lastig om na het traject van Challenge010 kinde-

lingen. Dit heeft ertoe geleid dat in het eerste jaar geen

hebben kunnen schenken aan de diverse nevendoelstel-

ging. Een docent zegt hier het volgende over:

ren ‘vast te houden’. Goede jongeren kunnen bijvoorbeeld

tot weinig aandacht geschonken is aan het creëren van

doorstromen naar de TPP selectie. Voor minder goede kin-

bewustzijn ten aanzien van een gezonde leefstijl bij de

deren is dit lastiger. Volgens mij werkt het als verenigingen

deelnemers. De positieve impact van Challenge010 op

kinderen actief ‘uitnodigen’, ook voor lagere teams. Het

een gezonde leefstijl is – mede daardoor – in dit onder-

werkt als kinderen worden aangesproken op hun talent -

zoek niet zichtbaar.

ook voor lager niveau: ‘jij bent goed voor ons team, jij past

in ons team’. Eventueel kunnen verenigingen jongeren ook

5.3 Gedragsverbetering

gaan niet snel uit zichzelf naar een vereniging, denk ik.’

Een tweede nevendoelstelling van Challenge010 betreft

5.2 Gezonde leefstijl

pirische onderzoeken laten zien dat sportprogramma’s

uitnodigen om eens vrijblijvend mee te trainen. Jongeren

het verbeteren van gedrag van de jongeren. Diverse em-

invloed kunnen hebben op gedragsverbetering onder

Eén van de nevendoelstellingen van Challenge010 be-

scholieren (cf. Sandford et al.,2008). Tegelijkertijd is een

treft het realiseren van een gezonde leefstijl onder jon-

directe relatie tussen sportdeelname en verminderde

geren en met name gericht op het voorkomen van over-

gedragsproblemen moeilijk te bewijzen. Wel is duide-

gewicht. De koppeling tussen meer sportparticipatie

lijk dat sport kan bijdragen doordat het kan leiden tot

(en daarmee meer bewegen) en een gezondere leefstijl

outcomes die van invloed kunnen zijn op het gedrag

wordt in veel evaluaties van projecten en programma’s

van kinderen (SDP IWG, 2007). Enkele van dergelijke in-

gemakkelijk gelegd. Vanuit de wetenschappelijke lite-

termediate outcomes zijn: terugdringen van verveling,

ratuur is de relatie tussen meer sporten en een betere

het bieden van alternatieven voor ‘foute’ praktijken en

gezondheid onomstreden (WHO,1995). Specifiek betreft

sociaal onwenselijk gedrag. Sport kan een alternatieve

dit bijvoorbeeld een afname van kans op cardiovascu-

sociale omgeving creëren waarin kinderen positieve(re)

laire ziekten, osteoporose en diabetes (Warburton et al.,

waarden en normen kunnen leren en waarin andere

2006) en obesitas (Currie, 2011).

peers, zoals trainers, meer status kunnen krijgen (Cf.
Morris et al. 2003, Carmichael, 2009) . Daarbij kunnen

Tegelijkertijd is de relatie tussen meer bewegen en een

‘Ik houd de promotiepraatjes op de scholen en
maak de indelingen voor de trainingen. Voor de
wedstrijden zoek ik alle teams altijd op in de
kleedkamer, en ga dan een gesprekje met ze aan.
Ik geef regels. Ook zie ik mezelf als vertrouwenspersoon. Ongeveer vijftien meiden zijn al naar
mij toegekomen met persoonlijke problemen.’
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sportinterventies bijdragen aan het verbeteren van so-

goede gezondheid duaal: goede gezondheid is een uit-

ciale vaardigheden van de deelnemers (Kay, 2009)

komst van sport, maar een goede gezondheid is ook een

randvoorwaarde om te kunnen sporten (Güldenpfen-

Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat sport ook nega-

sporters een lagere Body Mass Index (BMI) hebben niet

resen and Olweus (2005) maken dit inzichtelijk door

nig, 1996). Daarmee is bijvoorbeeld de vaststelling dat

tieve invloed kan hebben op gedrag van jongeren. End-

per se een resultaat van meer sporten, maar kan het ook

gebruik te maken van de ‘social learning theory’ en zij

zo zijn dat mensen met een laag BMI eerder geneigd zijn

stellen dat jongeren het negatieve dat zij leren in/ door

te gaan sporten.

de sport ook zullen gebruiken buiten de sport. Zij wijzen

De koppeling tussen een verhoogde sportparticipatie

daarbij bijvoorbeeld op de vermeende machocultuur in

en een gezonde leefstijl is minder causaal te leggen dan

veel sporten en de opvatting dat veel geoorloofd is om

een relatie tussen bewegen en een goede gezondheid.

te winnen. In een dergelijke context kan een negatieve

Een andere, gezondere leefstijl gaat om het verande-

invloed ontstaan op het sociaal wenselijke gedrag van

ren van gedrag. Fishbein & Azjen (1975) stellen dat een

jongeren.

gewenste gedragsverandering moeilijk te realiseren is

vanwege het grote aantal factoren dat van invloed is

Challenge010 laat zien dat de sociale vaardigheden van

omgeving van het individu of groep. Dit betekent dat

deelname aan Challenge010. Of deelname ook betekent

op deze verandering, zoals sociale normen in de directe

de deelnemers in het programma zijn verbeterd door
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dat leerlingen zich thuis en op school beter zijn gaan

Challenge010 optreedt, is bij deze leerlingen kleiner

van de leerlingen zelf aan dat zij zich op school beter zijn

gaan gedragen door wat zij van de trainer, coach of coör-

gedragen, is lastig te zeggen. Desalniettemin geeft 27%

dan bij de leerlingen die aangeven dat zij zich beter zijn

gaan gedragen door deelname aan Challenge010.

dinator hebben geleerd. Bij hen is de kans groter dat het
vertoonde gedrag blijvend is.

Diagram 8:  Is je gedrag op school veranderd sinds Challenge010?

20%

27%
3%

50%

Ja, ik ben me op school
beter gaan gedragen
Ja, ik ben me slechter op
school gaan gedragen
Nee, mijn gedrag
is niet veranderd
Weet ik niet

impact

Leerlingen in de bovenbouw beantwoorden de boven-

chamelijke oefening. Als Challenge010 gebruikt wordt

bouw. Tevens geven basketballers relatief vaak ‘ja, een

leerprestaties ervoor kunnen zorgen dat leerlingen niet

mee mogen doen aan Challenge010. Daarentegen is

beetje’ aan en geven boksers relatief vaak aan dat ze

het ook voorgekomen dat een leerling die van school

dat niet weten (‘weet niet’) en dat dat ze niet beter zijn

gestuurd was alsnog mee mocht blijven doen aan Chal-

gaan leren (‘nee’).

5.4 Schoolprestaties

Tijdens deelname aan Challenge010 wordt niet expli-

De derde nevendoelstelling van Challenge010 is het

dere lessen. De betrokken docent is veelal de docent li-

verbeteren van schoolprestaties. De relatie tussen fy-

voor leerprestaties dan is het op de manier dat slechte

staande vraag negatiever dan leerlingen in de onder-

lenge010. Het programma fungeerde voor deze leerling
als sociaal vangnet.

ciet aandacht besteed aan het ‘beter leren’ tijdens an-

sieke activiteit en schoolprestaties is veelvuldig onderzocht in wetenschappelijke studies. Lange tijd werd
aangenomen dat sport aan de ene kant een positieve

invloed heeft op educatie vanwege het verbeteren van
cognitieve vaardigheden, terwijl het aan de andere kant

Deelnemers aan het dansen beantwoorden boven-

een negatief effect heeft omdat kinderen meer tijd aan

staande vraag relatief vaak met ‘ja, ik ben me beter op

sport en dus minder aan school besteden. Recent onder-

school gaan gedragen’ en relatief vaak met ‘nee, mijn

zoek van Visscher et al. (2011) laat zien dat meer sport op

gedrag is niet veranderd’. Verder zijn er geen verschillen

scholen geen negatieve invloed heeft op schoolpresta-

tussen de deelnemers.

ties: deze blijven gelijk of ze verbeteren.

Deelnemers aan Challenge010 onderstrepen de bevin-

Diagram 9:  Als je je beter op school bent gaan gedragen,

dingen van Visscher et al. Bijna de helft geeft aan dat

hoe komt dat?

het leren op school beter gaat sinds zij meedoen aan

1%

28%
51%
20%

Challenge010. Als de leerlingen gevraagd wordt of deel-

Als ik me slecht gedraag heb
ik de kans dat ik niet mee
mag doen met Challenge010
De trainer choach of coördinator van Challenge010
heeft me geleerd dat ik me
anders moet gaan gedragen
Ik kan mijn energie meer
kwijt in het sporten
Anders namelijk;

name aan Challenge010 ook heeft geleid tot hogere cijfers dan is wederom bijna de helft van de leerlingen het
daar (een beetje) mee eens12.

Diagram 10:  Gaat het beter met leren op school sinds je
meedoet aan Challenge010?

19%

33%

Als vervolgens doorgevraagd wordt naar hoe het komt

22%

dat het gedrag van deelnemers is veranderd, geeft meer

dan de helft van de deelnemers aan dat ze niet de kans

Nee
Ja, een beetje
Ja
Weet ik niet

26%

willen lopen door slecht gedrag niet mee te mogen
doen. De kans dat de gedragsverbetering ook buiten

12

Het is in dit onderzoek niet mogelijk gebleken de daadwerkelijk behaalde schoolcijfers van leerlingen te analyseren. Bij het interpreteren van de

resultaten is het tevens van belang de vraag te stellen in hoeverre leerlingen in staat zijn te analyseren of zij beter zijn gaan leren door deelname aan
Challenge010. Daarmee zijn deze resultaten vooral een perceptie van de werkelijkheid door de scholieren.
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werkzame mechanismen en randvoorwaarden

Vanaf het moment dat leerlingen deelnemen aan het

6. Werkzame
mechanismen en
randvoorwaarden

Er zit geen significant verschil tussen de antwoorden die

programma zijn een aantal werkzame mechanismen

jongens of meisjes geven op bovenstaande vraag.

te onderscheiden die resulteren in het bereiken van

bepaalde resultaten bij de doelgroep. De werkzame

Als verder gekeken wordt welke van de betrokken pro-

worden in gesprekken met betrokken professionals en

aandacht, zien met name de coördinatoren van de ver-

fessionals een rol spelen in het geven van persoonlijke

mechanismen en randvoorwaarden zijn zichtbaar ge-

schillende sporten zichzelf een rol toebedeeld als ver-

deelnemers aan Challenge010, observaties van de trai-

trouwenspersoon voor de leerlingen. Een coördinator

ningen en wedstrijden en de enquête die is afgenomen

geeft bijvoorbeeld het volgende aan:

onder de deelnemers. Dit hoofdstuk beschrijft de werk-

‘Ik hou de promotiepraatjes op de scholen en maak de in-

zame mechanismen en randvoorwaarden van Challen-

delingen voor de trainingen. Voor de wedstrijden zoek ik

ge010 gedurende het eerste seizoen.

alle teams altijd op in de kleedkamer, en ga dan een ge-

6.1 Werkzame mechanismen

sprekje met ze aan. Ik geef regels. Ook zie ik mezelf als vertrouwenspersoon. Ongeveer vijftien meiden zijn al naar

De betrokken professionals (trainer, docent, coördina-

mij toegekomen met persoonlijke problemen.’

tor) hebben allen hun eigen rol in het programma. De
manier waarop zij invulling geven aan deze rol en zich

Een andere coördinator geeft aan een aanvullende rol

lijk belang bij het tot stand brengen van de in hoofd-

training / wedstrijd:

opstellen in het contact met de doelgroep is van wezen-

Aan de effecten van het programma
Challenge010 liggen werkzame
mechanismen en randvoorwaarden ten
grondslag. Om voldoende deelnemers
te bereiken en te betrekken bij Challenge010
dient het programma aan enkele randvoorwaarden te voldoen. In hoofdstuk 6
wordt hier uitvoerig op ingegaan.

te spelen ten opzichte van de aanwezige docent bij de

stuk 4 beschreven outputs en outcomes. De hieronder

‘Een jongen op één van de scholen was geschorst vanwe-

beschreven werkzame mechanismen gaan specifiek in
op het handelen van de van de betrokken professionals

ge slecht gedrag. Ik moest toen ingrijpen, omdat ik merkte
dat de jongen wel gewoon wilde gaan spelen. Hij trok zijn

13

shirt aan en wilde het veld in lopen. De docent kon er niet

Persoonlijke aandacht

echt iets aan doen. Op zo’n moment functioneer ik als

Eén van de belangrijke werkzame mechanismen van Chal-

broer, ik neem de jongen even apart en zeg: zorg dat je

lenge010 is de persoonlijke aandacht die de betrokken

naar je leraar luistert!’

professionals in het programma aan de deelnemers kunnen geven. Aandacht die niet alle deelnemende jonge-

Het gedrag van sommige deelnemers leidt er volgens

sportvereniging ontvangen. 66% van de deelnemers is het

dacht krijgen dan andere deelnemers. De uitdaging is

ren normaliter in dezelfde mate op school, thuis of bij de

enkele coördinatoren toe dat zij meer persoonlijke aan-

(helemaal) eens met de stelling dat het fijn is om een per-

om de balans te vinden in het verdelen van de aandacht

soonlijk gesprek te hebben met de trainer of coördinator.

over alle deelnemers. Volgens de coördinatoren zou het

goed zijn om de ‘lastige’ leerlingen nog vaker apart te
kunnen nemen en hun gedrag te bespreken.

Diagram 11:  Ik vind het fijn om af en toe een persoonlijk
gesprek te hebben met de trainer of de coördinator.

5%
7%

15%

23%
51%

Streetcredibility

Helemaal mee eens
Eens
Niet eens/ niet oneens
Oneens
Helemaal mee oneens

Een tweede werkzaam mechanisme dat verband houdt

met de rol van de betrokken professionals, heeft te ma-

ken met wat wel streetcredibility wordt genoemd. Deze
streetcredibility is binnen Challenge010 vooral terug te
vinden bij de coördinatoren en in veel gevallen ook bij
de trainers. Het is belangrijk dat er naast de docent ook

coördinatoren en trainers betrokken zijn bij Challen-

13
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De werkzame mechanismen worden in willekeurige volgorde weergegeven.
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Enkele coördinatoren geven aan dat de kennis ‘van de

Diagram 13 :

straat’ erg belangrijk vinden om aansluiting te krijgen

Is de betrokkenheid van een docent van school belangrijk?

bij de jongeren:

4%

‘Soms missen leraren en pedagogen de informatie van de

straat, het contact. De combinatie van theorie en de ervaring van de straat is ideaal. Eigenlijk mag ik dit niet zeg-

25%

11%
17%

gen, maar ik geloof niet zo in boeken. De jongeren moeten

zichzelf herkennen in jou, maar je moet ook afstand heb-

44%

ben, een rolmodel zijn. Hiervoor heb je de nodige bagage

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

nodig, je moet de taal van de jongens spreken.’

Een trainer geeft in een gesprek zelf aan zich bewust te
zijn van zijn rolmodelfunctie en zet hier ook actief op in:

onder- of bovenbouw antwoord hebben gegeven op bo-

te brengen van hun positie. Ik laat ze hiermee zien waar ze

heid van een docent even belangrijk. De docent heeft als

‘Ik gebruik mijn basketbal skills om de jongeren besef bij

venstaande vraag, beide groepen vinden de betrokken-

staan en dat ze hard moeten werken en veel moeten leren.’

coach een belangrijke rol; hij of zij moet tactische tips
geven over de wedstrijd. Enkele leerlingen die deelne-

Niet iedere trainer gaat goed om met zijn of haar voor-

men aan het basketbal geven het volgende aan:

beeld functie. Volgens één van de coördinatoren gaan

‘Het is belangrijk dat onze leraar er bij is. Ik heb liever dat

voorbeeldrol:

ketballen.’

de leraar ons coacht dan iemand die heel goed kan bas-

enkele trainers in het zaalvoetbal verkeerd om met hun
‘In dit project gaat het er allemaal om de juiste rol aan te
nemen. Ik zie dat de trainers nu niet goed gebruik maken

De betrokkenheid van de docent als coach is niet de

chen, de trainers ‘dollen’ te veel en stellen te weinig gren-

den dat er een docent betrokken is. Een docent geeft ook

enige reden waarom de leerlingen het belangrijk vin-

van hun rolmodelfunctie. Soms mag je gewoon niet la-

steun, vastigheid en vertrouwen volgens de leerlingen:

zen. Zo ondermijnen zij hun eigen kracht en de kracht van
ge010. 77% van de leerlingen is het er (helemaal) mee

Als wordt doorgevraagd aan de leerlingen waarom het

begeleiders betrokken zijn bij Challenge010. Bijvoor-

zijn dan is het vaak omdat zij aanzien genieten in de

eens dat het fijn is dat er naast de docent ook andere

beeld in de rol van vertrouwenspersoon, zoals in de vorige paragraaf te lezen is.

Volgens de coördinatoren werkt het het beste om een

ogen van de leerlingen. De term streetcredibilty is veel-

is het belangrijk dat de trainer enige senioriteit of af-

De diversiteit aan deelnemende scholen bij Challen-

de deelnemers.

scholen is het nog belangrijker dan voor de meeste leer-

professionals, de leerlingen spreken over een ‘rolmodel’.
Deze rolmodellen hebben enerzijds een voorbeeldfunc-

4%

2%
25%

17%

Helemaal mee eens
Eens
Niet eens/ niet oneens
Oneens
Helemaal mee oneens

ging of zelfs in het nationale team. Anderzijds staan ze

natoren is belangrijk voor de deelnemers aan Chal-

de buurt en ze spreken de taal van de straat.

Een coördinator van het damesvoetbal geeft aan dat de
trainster respect geniet van de deelnemende meiden:

52%

‘De meiden lopen weg met de trainster, dit werkt heel

goed. Ik denk dat dit ermee te maken heeft dat ze een
vrouw is, zelf goed kan voetballen en ook wel trucjes laat
zien. Zo verdient ze het respect van de leerlingen.’
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ge010 is groot. Voor leerlingen van sommige (praktijk)

stand in leeftijd en/of ervaring heeft in verhouding tot

Betrokkenheid docent

dicht bij de leerlingen, ze komen bijvoorbeeld uit dezelf-

is zielig, onze docent gaat vaak coachen bij andere teams.’

vaste, goede trainer te hebben voor de jongeren. Daarbij

tie, ze zijn vaak goed in sport en hebben iets bereikt, ze
spelen bijvoorbeeld in het eerste team van een vereni-

ookandere begeleiders bij het project betrokken zijn.

deren. Dat sommige teams zonder coach/docent komen

belangrijk is dat de trainers en coördinatoren betrokken

vuldig gevallen tijdens de gesprekken met de betrokken

Diagram 12 : Ik vind het fijn dat er, naast de docent,

‘We luisteren beter naar onze eigen docent dan naar an-

heel Challenge010.’

lingen om begeleid te worden door een vaste docent.
Leerlingen van een praktijkschool zijn gebaat bij struc-

Niet alleen de betrokkenheid van trainers en coördi-

tuur en regelmaat, en een vaste begeleider maakt daar

onderdeel van uit. Een docent van een deelnemende

lenge010. Ook de betrokkenheid van de vakleerkracht

praktijkschool zegt hierover:

vanuit school wordt door de deelnemers als belangrijk

‘De leerlingen komen makkelijk in conflictsituaties en dan

ervaren: 69% van de leerlingen geeft aan het (heel) be-

is het heel belangrijk dat ze een vaste structuur en per-

langrijk te vinden dat de docent van school betrokken is

soon hebben om op terug te vallen.’

bij Challenge010. Bij het voetbal en basketbal heeft de

docent een vaste rol als coach van het team. Het lijkt er

Sommige leerlingen ervaren ook de negatieve kanten

heid van een docent belangrijk wordt gevonden.

wanneer de docent erg let op de participatie van de

echter op dat ook bij de andere sporten de betrokken-

van de betrokkenheid van hun docent, bijvoorbeeld

Er zit geen verschil in de mate waarin leerlingen uit de

leerlingen:
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‘Dat de docent er altijd bij is, vinden we niet vervelend. Het

werkzame mechanismen en randvoorwaarden

je niet bij de training was en pakt je dan op school!’

Illustratie
De rol van de gymdocent

lap in de planning van het zaalvoetbal en het bok-

Het bovenstaande citaat geeft aan dat het belangrijk

‘Als er meer interesse is vanuit de school en een do-

collega docent vaker aanwezig zou zijn geweest.

ge010 dat de docent betrokken is. De docenten erkennen

ter lopen,’ zegt J., gymdocent op Mavo Delfshaven,

is wel prettig. Er is alleen één nadeel, hij weet het altijd als

cent is af en toe aanwezig, gaat Challenge010 be-

is voor de participatie van de deelnemers aan Challen-

een VMBO school met ongeveer 150 leerlingen in

dit ook:

de Rotterdamse wijk Delfshaven. Zelf ondervindt

‘Er is bij ons op school maar één uitvaller (bij dans). De inves-

J. het belang van zijn betrokkenheid aan den lijve.

tering van de docenten is hier belangrijk door een duidelijke

De meiden uit het zaalvoetbalteam – waarvan hij

communicatie naar de ouders door middel van een nieuws-

in de rol van coach vrijwel iedere wedstrijd aan-

brief naar de ouders, mailtjes met resultaten, enzovoort.’

wezig is – ontwikkelen zich zichtbaar. Ze vormen

Dat de betrokkenheid van een docent ook averechts kan

een team, leren met anderen omgaan, worden en-

werken, zo blijkt bij enkele voetbalteams waar de be-

thousiaster, opener en communiceren beter, zowel

trokken docent een wel erg fanatieke rol aanneemt in

onderling als met J.. Ook in zijn gymlessen merkt

de wil om te winnen. Het is voor de verantwoordelijke

hij verschil: zo nemen sommige meiden nu een ac-

coördinator lastig om om te gaan met docenten die te-

tieve rol aan in het aansturen en coachen van me-

veel de nadruk op het winnen leggen dan dat goed is

deleerlingen tijdens het zaalvoetbal in de gymles-

voor de leerlingen:

sen. Een andere groep leerlingen van J. neemt deel

‘Ik ben een soort gast in het project, ik kan niet zomaar

aan het dansen via Challenge010. ‘Dansen is een

tegen de docenten ingaan. Ik probeer hem [de docent] af

heel ander verhaal,’ zegt hij. Omdat J. vanwege zijn

en toe te laten zien dat het ook anders kan– bijvoorbeeld

werkzaamheden op een andere school niet bij de

door extra aandacht te besteden en complimenten te ge-

danstrainingen aanwezig kan zijn, heeft hij minder

ven aan de tegenstander.’

grip op het proces. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer

problemen rond het inleveren van de contracten

In de illustratie op ‘De rol van de gymdocent’ wordt het

en het rondkomen van de financiën. Ook het con-

belang van de betrokkenheid van de docent uitgelegd.

tact met de coördinator en de trainer verloopt min-

‘Het sporten op zich is
niet eens het belangrijkste. Voetballen kun
je op straat ook wel,
daar heb je niet per se
een project voor nodig.’

begin, om ze vertrouwd te maken met een nieuwe
trainer.’

Dat de aanwezigheid van de docent niet alleen bij

de teamsporten basketbal en voetbal een verschil
kan maken, illustreert ook het volgende voorbeeld

uit het boksen. Het Challenge010 boksteam in de
regio Oost bestaat uit leerlingen van onder andere

de Roncalli Mavo en Thorbecke Voortgezet Onder-

wijs. Na de eerste wedstrijd in april zijn vijf van de
zes leerlingen van de Roncalli Mavo gestopt met

boksen. Hun gymdocent T., die vanwege een over-
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‘Het is een document van drie blaadjes waar een document van één pagina meer op zijn plaats was geweest.’

enerzijds de betrokkenheid en waardering vanuit

de school. De leerlingen kennen de docent en kunnen bij hem terecht met vragen. Anderzijds vormt

Ook zijn sommige professionals kritisch op de protocol-

trole, waardoor leerlingen minder snel geneigd

pedagoog. Met name de omvang van het pedagogisch

len die voor hen zijn opgesteld door de betrokken sport-

de aanwezigheid van de docent ook een extra con-

protocol vinden de professionals niet passend. Volgens

zijn af te haken. T. zijn collega M. van Thorbecke

hen is de toegevoegde waarde van het protocol - en vol-

Voortgezet Onderwijs onderstreept dat. ‘Betrok-

gens sommigen zelfs van de pedagoog - te bediscussië-

kenheid van de docent is belangrijk, met name

ren. Enkele uitspraken van de professionals hierover:

bij deze doelgroep. Zij hebben over het algemeen

‘Het pedagogisch protocol sluit niet goed aan. Het is te

meer sturing nodig.’ M. was zelf wel in de gelegen-

veel tekst, met te veel regels. Het is beter om een eenvou-

heid om alle bokstrainingen bij te wonen en met

dig basisprotocol te maken en ‘daarachter’ andere regels

resultaat: geen enkele leerling van Thorbecke is

te hangen.’

afgehaakt.

Net als J. hoopt T. volgend jaar voldoende uren te

hebben om bij alle sporten, in ieder geval zo nu en

‘De protocollen zijn bij mij bekend maar ik gebruik liever

van steun vanuit school en in goede samenwer-

nog zo’n pedagoog bij het project, die wil langskomen.

mijn eigen regels. Mijn huisregels zijn leidend. Dan zit er

dan, aanwezig te kunnen zijn. Om zo, door middel

Dat mag van mij best, maar ik denk niet dat ik daar ge-

king met de trainer en de coördinator, de beste

bruik van zal maken.’

resultaten te halen met zijn leerlingen: de deelnemers aan Challenge010.

nisme van Challenge010. Voordat ze deel mogen nemen

docent regelmatig mee moet gaan, zeker in het

op de leerlingen over te brengen.

De aanwezigheid van de docent toont volgens T.

zichtbaar zijn en dat de uitval van leerlingen groter

ook goed zijn,’ meent J.. ‘Ik vind eigenlijk dat je als

daarom niet geschikt om de regels duidelijk en helder

er minder leerlingen waren gestopt als hij of een

Duidelijke regels tijdens het sporten

is. ‘Iets meer begeleiding vanuit de school zou dan

tract dat de leerlingen ondertekenen te omvangrijk en

sen niet aanwezig kon zijn, is er van overtuigd dat

der vanzelfsprekend. Gevolg hiervan is dat de effecten van het programma op de deelnemers minder

Volgens sommige betrokken professionals is het con-

Het is per sport, per trainer en per coördinator verschillend in hoeverre de regels consequent worden toegepast

tijdens het sporten. Voor de ene trainer of coördinator is

Ook duidelijke regels vormen een werkzaam mecha-

het pedagogisch protocol van meer toegevoegde waarde dan voor de ander. Een coördinator zegt hierover:

aan Challenge010 ondertekenen alle leerlingen een con-

‘Ik ken de plannen van het pedagogisch protocol van

tract. Alleen wanneer zij zich houden aan de regels die

Sportsupport. Dit is vooral fijn voor naar buiten toe, als le-

staan beschreven in het contract, krijgen ze de borg van

gitimatie. Voor sommige coördinatoren en trainers heeft

25 euro, die ze betalen voor aanvang van het program-

het misschien meer waarde dan voor mij; ik ben al goed

ma, terug. In het contract staan regels over verzuim (de

opgeleid wat dat betreft en heb al de nodige ervaring.’

deelnemers moeten voldoende trainingen en wedstijden bijwonen) en regels omtrent gedrag tijdens het

De leerlingen geven aan dat wat hen betreft sommige

het contract er is en dat er regels in staan. Meestal heb-

het programma. Als een aantal deelneemsters aan het

sporten. Veel deelnemers geven aan dat ze weten dat

trainers best duidelijkere grenzen mogen stellen tijdens

ben de leerlingen het contract vluchtig of niet gelezen.

dansen gevraagd wordt wat zij vinden van de regels tij-

Een aantal meiden vertelt:

dens Challenge010 dan antwoorden zij als volgt:

‘Tijdens Challenge010 houden we ons aan de regels, dan

‘Er moet harder opgetreden worden tegen meiden die

gels weten we wel, maar in de metro zijn we ze alweer ver-

onze docent bespreken zodat deze meiden niet meer mo-

er niet zijn of zomaar weg gaan. [trainer] moet dit met

weten we dat we rustig en beheerst moeten doen. De re-

gen komen.’ (Deze groep begon met 8 meiden maar er

geten. Dan schelden we gewoon weer: sukkel, mongool!’

waren er maar 3 bij de les.)
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spelers, ook tussen alle teams. Het is niet zo dat er een

Illustratie
Dansen - over grenzen en zelfvertrouwen

er (iets) minder aandacht besteed wordt aan het com-

Meer nog dan de andere sporten van Challenge010

Het is inherent aan de danscultuur dat de danstrai-

het basketbal ligt de nadruk meer op het coachen van

de aanwezigheid en de inzet van de deelnemers een

dan een trainer. Dit is ook het geval bij Challenge010.

Kracht van de typen sport benutten

‘Bij het basketbal is er echt een familiegevoel tussen alle

en dansen, hebben per sport een aantal ‘sport specifieke’

enorme rivaliteit is. Waarschijnlijk komt dit ook doordat

De verschillende sporten, zaalvoetbal, boksen, basketbal
krachten. Het voetballen spreekt bijvoorbeeld een groot
gedeelte van de jongens aan, terwijl het dansen juist

petitie-element in vergelijking met andere sporten. Bij

leerlingen – voornamelijk meiden – aanspreekt die niet

snel geneigd zijn om deel te nemen aan reguliere (bal)

de jongeren.’

sporten. Significant meer jongens hebben voor voetbal

als sport gekozen en significant meer meiden voor dans.

Bij het zaalvoetbal spreekt met name de vereniging TPP

scheid te maken in de sekse van de deelnemers.

een club waar veel jongeren tegenop kijken en bij wil-

tot de verbeelding. TPP is het ‘Ajax’ van Rotterdam Zuid,

Bij boksen en basketbal is er geen significant onder-

len horen. De kans om hier te voetballen, grijpen ze aan.
Bovendien is er de mogelijkheid om door te groeien naar

Een kracht van dans is dat er ten opzichte van de andere

de selectieteams van TPP, wat voor veel jongens een kans

sporten meer leerlingen deelnemen aan dans die, voor-

is uit duizenden en hen een stapje dichterbij het leven

dat ze deelnamen aan Challenge010, nog niet sportten.

als een profvoetballer brengt (zie ook de illustratie ‘Le-

Volgens de coördinator van het dansen komt dit doordat

ven als een prof’ op pagina 49 van dit rapport).

de leerlingen zich kunnen herkennen in het profiel van

de danser: meer een ‘kunstenaar’ dan een sporter. Dans
is erg populair onder de jongeren en echt dansen met

Het boksen is, net als het dansen, populair onder een

Rotterdam. Volgens de coördinator zijn de waarden van

discipline en regels. Er dient respect te zijn voor de te-

deel van de jongeren. Boksen draait vooral om respect,

topdansers kan volgens hem op maar weinig plekken in

genstander. Zonder tegenstander kan er geen boks-

Challenge010 bij het dansen verweven in de lessen:

wedstrijd plaatsvinden. Om respect en discipline aan te

‘De groepen zijn continu in gesprek over uitstraling, zelf-

leren zijn er duidelijke regels. Zo is stoten op het hoofd

vertrouwen, enzovoort. Het gaat om je presentatie.’

niet toegestaan. Een belangrijk onderdeel van het bok-

sen is ook leren omgaan met boosheid en agressie. Veel

De illustratie aan het einde van deze paragraaf gaat ver-

jongeren die deelnemen aan boksen zouden graag gaan

der in op dans. Bij het basketbal stuurt de coördinator er

kickboksen of K1 boksen.

samen met de trainers op aan dat er structuur en disci-

pline is tijdens de wedstrijden. De coördinator geeft aan
dat hij de leerlingen zelf verantwoordelijk maakt voor

De kracht van de verschillende typen sport wordt geïl-

minder nadruk ligt op het competitie-element dan bij

van het dansen in relatie tot de andere sporten (zie vol-

lustreerd door middel van het uitlichten van de kracht

het opstellen van de regels. Tevens geeft hij aan dat er

gende pagina).

andere sporten het geval is:

werkzame mechanismen en randvoorwaarden

is dansen een proces. Een proces van groei, waarbij

ner zich meer opstelt als een mattie, meer een maatje,

cruciale rol spelen. De danstrainer maakt, net als de

De trainer staat niet langs de zijlijn, maar doet mee

leerlingen, deel uit van dit groeiproces. Door samen

aan de (ontwikkeling van de) choreografie. En omdat

te werken aan een choreografie wordt een team ge-

de (vak)docenten bij het dansen geen formele rol heb-

smeed, waarbinnen de individuele deelnemers dis-

ben als coach, zijn zij vaak niet aanwezig, is de er-

cipline aanleren, leren samenwerken en zelfvertrou-

varing van coördinator R. en danstrainer S. Daarmee

wen ontwikkelen. De deelnemers leren hun eigen

zijn twee belangrijke schakels binnen Challenge010

grenzen verkennen en verleggen. En de coördinator

niet automatisch als grensbewaker actief binnen het

van dans, R., ziet resultaat: veel van de deelnemers

dansen. Daar komt nog bij, zegt R., ‘(..) dat er bij het

aan Challenge010 bewegen zich vrijer dan in het be-

dansen geen scheidsrechter is, die aangeeft wanneer

gin van het programma, ze zijn opener en ze durven

je een overtreding maakt.’ En dus ligt het risico van

meer. ‘Dansen is eigenlijk niet zo zeer een sport,’ zegt

vervaging van de grenzen op de loer. R. en S. hebben

hij, ‘het is een choreografie.’ In dit unieke karakter in

dit bijvoorbeeld gemerkt aan de dalende opkomst: re-

deze tak van ‘sport’ ligt de grootste kracht en tegelij-

latief veel deelnemers zijn bij het dansen afgehaakt.

kertijd misschien wel de grootste uitdaging: het be-

Sommigen van hen zochten herhaaldelijk de grenzen

waken van grenzen.

van het toelaatbare gedrag op of gingen hier over-

Sport gaat over grenzen. Op het voetbalveld zijn er

heen. Mogelijk ligt het spanningsveld tussen vrijheid

duidelijke regels over welk gedrag wel en welk gedrag

en begrenzing hieraan ten grondslag.

niet toelaatbaar is. Iemand onderuit trappen mag

Natuurlijk is dit slechts één kant van de medaille.

niet, en als je het toch doet, is er een scheidsrechter

Juist het unieke karakter van dans – een activiteit op

die je hierop aanspreekt. En als je bij basketbal scoort

de grens van sport en kunst – vormt een waardevolle

van buiten de driepuntlijn, verdien je drie punten.

toevoeging aan het Challenge010, omdat het leerlin-

Maar bestaat er ook goed en fout op de dansvloer?

gen – veelal meiden – bereikt die niet snel geneigd

Gaat het bij dans niet om zelfexpressie? Wat is dan

zijn om deel te nemen aan de andere sporten. Zij

goed, en wat is fout? En wie spreekt je daar op aan?

leren waarden als discipline, samenwerken, doorzet-

Natuurlijk worden er afspraken gemaakt en gelden

tingsvermogen en ontwikkelen hun zelfvertrouwen.

er gedragsregels bij het dansen binnen Challenge010.

Wanneer de trainer voldoende wordt ondersteund, de

De belangrijkste hiervan zijn aanwezigheid en com-

vakdocenten meer dan nu wordt betrokken bij dans

mitment: alle deelnemers worden geacht zich volle-

en er wordt geïnvesteerd in de communicatie tussen

dig in te zetten en positieve energie te tonen. Maar

de trainer en de vakdocent, wordt ook rond het dan-

deze regels zijn veelal impliciet en minder zichtbaar

sen een stevige structuur gecreëerd waarbinnen de

dan bij de andere sporten. Wie geeft aan de dansers

danstrainer samen met de leerlingen kan werken aan

aan waar de grens ligt?
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het groeps- en groeiproces.
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werkzame mechanismen en randvoorwaarden

De leerlingen zijn zich bewust hoe de status van het

Challenge010 tenues (shirt – trainingspak) lopen, ook

noten of andere leerlingen. Een leerling geeft aan:

‘Ik zeg altijd gekscherend; prima als jullie kattenkwaad

deelnemen aan Challenge010 af kan stralen op teamge-

als ze de wijk in gaan:

‘Als aanvoerder moet je altijd sportief blijven en het goede

uithalen in de wijk, als het maar niet in een trainingspak

voorbeeld geven, iedereen kijkt naar mij. Als aanvoerder

van onze school is.’

neem je het team op sleeptouw.’

In onderstaande illustratie komt aan bod dat sommige

Eén docent geeft altijd bij zijn leerlingen aan dat zij een

deelnemers aan het zaalvoetbal status belangrijk vin-

uithangbord zijn van de school. Ze mogen altijd in hun

den en graag tot de top van Nederland willen behoren.

Illustratie Leven als een prof
‘Nadat we vorig jaar Rotterdams Kampioen waren ge-

en dat ze op tijd betalen, op tijd zijn bij wedstrijden en

naar het NK Zaalvoetbal in Arnhem. We hadden de

wel belangrijk dat er wordt gepresteerd geeft J. toe.

worden met Challenge010 gingen we met een busje

trainingen en hun gedrag verbeteren.’ Daarbij is het

hele weg al de focus op de wedstrijd. Dat is echt pro-

De sportieve lat ligt, met andere woorden, hoog bij de

fessioneel. Ook had de leraar krentenbollen en flesjes

Palmentuin.

drinken voor ons geregeld, terwijl de andere scholen

En dat levert de complexe situatie dat de school aan

dat niet hadden.’ De jongens uit de bovenbouw van de

sommige doelstellingen van Challenge010 moeilijk

Palmentuin, een VMBO school in Rotterdam Zuid, ver-

kan voldoen – het bevorderen van de sportparticipa-

tellen bijna glunderend over hun ervaringen met het

tie van niet sportende jongeren, die zijn er simpel-

NK zaalvoetbal. ‘De sport, daar gaat het voor ons om,’

weg niet zo veel – terwijl het programma voor andere

zeggen ze, en dat stralen ze ook uit. Tegelijkertijd we-

doelstellingen – het verbeteren van gedrag – juist heel

ten ze heel goed wat de consequenties zijn wanneer

goed werkt. De voorwaarde is dan wel dat de teams

ze zich niet goed gedragen: dan worden ze weinig of

van voldoende kwaliteit zijn, wat weer een niveau-

niet opgesteld.

Status op school

Enkele docenten geven aan dat zij de status van Chalen-

belangrijk om mee te doen met het programma. In de

gen die goed of slecht gedrag vertoond hebben:

De status van Challenge010 is voor de meeste leerlingen

ge010 gebruiken als beloning of bestraffing voor leerlin‘Door de hoge status die Challenge010 heeft, willen

enquête geeft 65% van de leerlingen aan het (heel) be-

veel jongeren meedoen. Het is echt een beloning. Dit

langrijk te vinden dat Challenge010 er cool uitziet.

maakt het ook een stok achter de deur: bij slecht gedrag
of slechte schoolprestaties, kunnen de jongens uit het

Diagram 14 :

team gezet worden. Ik maak reservelijsten die openbaar

Vind het belangrijk dat Challenge010 er cool uitziet.

zijn, zodat jongens precies kunnen zien op welke plek

5%
13%
24%

17%
41%

zij staan op de reservelijst. De enorme populariteit van

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

Challenge010 zorgt er op onze school voor dat de jongeren allemaal op tijd hun contracten, formulieren en geld

inleveren, op tijd zijn bij wedstrijden en trainingen en
hun gedrag verbeteren.’

verschil oplevert met de rest van de competitie. J. is

Het is precies dat mechanisme dat vakleerkracht J.

zich ervan bewust dat dit soms knelt. Toch ziet hij de

gebruikt om zijn leerlingen te stimuleren. De Palmen-

belangrijke meerwaarde van het programma, óók

tuin profileert zich als sportschool. Zo is er een spe-

voor zijn leerlingen: ‘de grootste winst van deelname

ciale sportklas en veel van de leerlingen van de Pal-

aan Challenge010 is dat leerlingen verantwoordelijk-

mentuin zijn sportief actief. Challenge010 heeft dan

heid leren nemen. Het zelfvertrouwen van leerlingen

ook een zeer goede status op school: de populariteit

groeit, het gedrag verbetert en de prestaties op school

van het programma is groot en veel leerlingen wil-

worden ook beter.’

len graag deelnemen, met name aan het zaalvoetbal.

Voor de leerlingen telt eigenlijk maar één ding: pro-

Dit betekent voor J. dat hij de mogelijkheid heeft om

fessioneel omgaan met hun sport. Daar hoort volgens

deelname aan Challenge010 te gebruiken als belo-

hen bij dat je je goed gedraagt, maar ook dat je wil

ning voor goed gedrag. ‘Bij slecht gedrag of bij slechte

winnen. De kans om beter te worden in de sport en

schoolprestaties kan ik de jongens buiten de opstel-

om gescout te worden voor de teams van TPP, maakt

ling laten of uit het team zetten. Ik maak reservelijs-

het voor de jongeren extra bijzonder om mee te doen

ten, die zijn openbaar, zodat de jongens precies kun-

aan Challenge010. Het geeft ze de kans om uit te blin-

nen zien op welke plek zij staan op de reservelijst. De

ken en mogelijk ooit een echte voetbalprof te worden.

grote populariteit zorgt er voor dat de jongens alle-

Want leven als een prof, daar draait ’t om.

maal hun contracten en formulieren op tijd inleveren
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Laagdrempelige manier van sporten

‘Het is niet echt een probleem voor onze ouders om de

manier om te gaan sporten. Het is relatief goedkoop,

gen, anders lopen we de kans om niet geselecteerd te wor-

Challenge010 is voor de leerlingen een laagdrempelige

werkzame mechanismen en randvoorwaarden

€75 te betalen. We komen ook echt wel naar de trainin-

over het algemeen in de eigen wijk en dichtbij de school,

den voor Challenge010 volgend jaar.’

vlak na schooltijd en de begeleiding vindt (deels) plaats

door bekende en vertrouwde professionals. In hoofdstuk

Uit de enquête blijkt dat 16% van de leerlingen de in-

was bij een vereniging voordat zij deelnamen aan Chal-

lingen vindt het de kosten (veel) te hoog (zie diagram

4 kwam al aan bod dat 67% van de jongeren geen lid

schrijfkosten (erg) goedkoop vindt en 24% van de leer-

lenge010. De mogelijkheid om een jaar lang voor een re-

17). Het overgrote deel van de leerlingen is minder uit-

latief laag bedrag een (nieuwe) sport te kunnen beoefe-

gesproken en vindt Challenge010 niet goedkoop, maar

nen is één van de belangrijke werkzame mechanismen

ook niet duur.

van het programma.

Diagram 16 : Wat vind je van het bedrag om mee te mogen
Diagram 15 : Ik vind Challenge010 een goede mogelijkheid om

doen aan Challenge010?

een nieuwe sport te proberen.

3%
7%
17%

25%

4% 2%
Helemaal mee eens
Eens
Niet eens/ niet oneens
Oneens
Helemaal mee oneens

14%

12%

10%

58%

48%

Veel te duur
Te duur 
Niet duur/ niet goedkoop
Goedkoop
Erg goedkoop
Anders, namelijk

Net als voor veel deelnemers is het ook voor de ouders

Doordat de leerlingen zelf een sport mogen kiezen lijkt

belangrijk dat Challenge010 laagdrempelig is en dat de

het ook alsof zij meer geneigd zijn om inzet te tonen tij-

school bij het programma betrokken is.

dens het sporten. Een bokstrainer geeft aan:

‘Via een ander project heb ik ook wel eens bokstrainingen

6.2 Randvoorwaarden

verplicht om via school een aantal sporten te ‘ontdekken’.

In deze paragraaf komen de randvoorwaarden aan bod.

zin hebben om te boksen. Ik merk dat wanneer leerlingen

het proces tot deelname van de leerlingen de juiste

aangeboden aan middelbare scholieren. Zij werden dan

De randvoorwaarden zorgen er met name voor dat in

Dan heb je hier gasten staan die eigenlijk helemaal geen

doelgroep wordt bereikt en betrokken.

zelf kunnen kiezen voor een sport, ze gemotiveerder zijn
dan wanneer ze verplicht worden.’

Duidelijke selectiecriteria

Het is belangrijk dat het niveau van sportieve kwaliteiten

Naast dat de leerlingen zelf een sport mogen kiezen, is

van de deelnemers enigszins gelijk is bij deelname aan

het bedrag om een jaar lang te kunnen sporten relatief

Challenge010. Een te groot niveauverschil kan leiden tot

laag, namelijk €50 contributie plus €25 borg. De borg

een onevenwichtige competitie, terwijl de deelnemers

krijgen de leerlingen terug als zij minstens 80% van de

veel waarde hechten aan het competitie-element van

lessen aanwezig zijn geweest en goed gedrag hebben

Challenge010. Daarnaast biedt Challenge010 de moge-

vertoond. Voor het grootste deel van de leerlingen is de

lijkheid om aandacht te besteden aan het gedrag van de

borg echter niet de belangrijkste reden om aanwezig te

deelnemers. Het is daarom belangrijk om ook leerlingen

zijn bij de trainingen en wedstrijden. Een leerling zegt

die zich niet altijd goed gedragen op school de mogelijk-

hierover:

‘De leerlingen komen gemakkelijk
in conflictsituaties en dan is het heel
belangrijk dat ze een vaste structuur en
persoon hebben om op terug te vallen.’

heid te geven om deel te nemen aan Challenge010.
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Uit de interviews met betrokken professionals is geble-

mogen doen die al sporten, òf het mag onbeperkt, òf de

scholen door de coördinatoren en de betrokken docen-

moeten alle scholen zich er ook aan houden en moet er

ken dat tijdens de selectietrainingen op de betrokken

regel moet duidelijk zijn en voor iedereen gelden. Dan

ten verschillend gehandeld is bij het selecteren van deel-

werkzame mechanismen en randvoorwaarden

niet lid mocht zijn van een sportvereniging is niet overal

Een coördinator geeft aan dat hij de doelstelling dat

omgegaan met de selectie van jongeren die goed of juist

sportvereniging, vooral formeel vindt. Volgens hem

even streng gehanteerd. Daarnaast werd er verschillend

maximaal 30% van de deelnemers lid mag zijn van een

slecht gedrag vertoonden tijdens de selectietrainingen.

De competitie tegen andere scholen staat bij alle vier de

voor het talententeam of het districtsteam?

2% 5%

bij iedereen op worden gecontroleerd.’

nemers. De doelstelling dat 70% van de deelnemers nog

Competitie tegen andere scholen

Diagram 17 : Wat vind je van de kans om gescout te worden

13%
42%
38%

draait het tijdens Challenge010 om de pedagogische

sporten centraal, maar krijgt wel per sport op een andere manier vorm. Bij het voetbal en het basketbal wordt

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

er getraind met de eigen school en bestaat de compe-

titie uit tweewekelijkse wedstrijden tussen de scholen

uit het eigen stadsdeel. Aan het einde van het seizoen
spelen de kampioenen uit ieder gebied tegen elkaar en

daaruit komt de Rotterdams Kampioen naar voren. Bij

boksen en dansen wordt er per stadsdeel – noord, oost,

waarden van het programma:

Uit de volgende passages blijkt dat er spanningsvelden

‘Ik vind de 70% regel wel heel zakelijk. Het gaat mij meer

kunnen optreden bij de selectie. Het is voor veel docenten
lastig om een balans te vinden tussen selecteren op ta-

om het verschil dat je in het leven van de jongens maakt.

Er zit geen onderscheid in de mate waarin jongens

krijgen ze echt niet bij de C2 of de C3 van een bepaalde

ben. Daarnaast is er ook geen onderscheid in de mate

En een dergelijke vorming die ze bij Challenge010 krijgen,

lent en selecteren op gedrag en tussen het selecteren van
leerlingen die enkel goed gedrag vertonen en leerlingen

sportclub. Dus waarom is lid maken dan zo belangrijk?

die zich minder goed gedragen, maar juist daarom een

Je kunt ook bij deze jongens veel bereiken. Ik zou liever de

kans verdienen om dit via Challenge010 te verbeteren.

doelstellingen van vorming volgen dan die van lid worden van een sportvereniging.’

‘Wij organiseren op school een selectiedag waarbij in de

liteiten, maar ook een bevestiging dat de leerlingen er

met haar gedrag een negatieve stempel op de sfeer druk-

Daarnaast is het belangrijk om niet alleen jongeren te

ken en andere leerlingen daar in mee trekken. Aan de ene

kant wil je zo’n leerling niet in de groep hebben omdat zij
ontneem je zo’n meisje de kans om iets aan haar gedrag

andere momenten niet altijd lukt.’

Incentives voor de deelnemers

Ook door de coördinatoren van Rotterdam Sportsupport

het programma dan alleen het sporten tegen andere

Voor de deelnemers is het belangrijk dat er ‘meer’ is in

scholen. Eén van de effecten is dat jongeren beter wor-

zijn niet overal even strikt de selectiecriteria gehanteerd.
‘Er werd ons verteld: probeer de 70% te halen. Proberen

iedere wedstrijd verliezen. Nu word ik er steeds op aange-
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biedt het project.’

deelnemers aan de verschillende sporten de vraag be-

antwoord hebben. Deelnemers aan het boksen geven

Andere leerlingen geven aan dat ze het talententeam

relatief minder vaak aan dat zij de competitie tegen an-

minder leuk vinden omdat er in het talententeam ook

dere scholen belangrijk vinden. Ook geven deelnemers

leerlingen van ander scholen zitten die zij niet kennen:

die meer intensief bewegen relatief vaker aan dat zij de

‘Ik vind het vooral belangrijk om te spelen met mensen

competitie tegen andere scholen belangrijk vinden dan

die je kent. Dan spelen ze ook naar je over. In het All Star

deelnemers die minder vaak intensief bewegen.

Team zit ik ook met mensen van [naam school], die spelen

Naast het talententeam, werkt het goed bij de jongeren

‘Het sporten op zich is niet eens het belangrijkste. Voet-

voor een ‘All-Star team’. 80% van de jongeren geeft aan

pershandschoenen:

team of districtsteam er is.

dat vind ik lastig. Ik vind: òf er moeten geen jongeren mee

en meiden antwoord geven op bovenstaande vraag. Wel

mogelijk niveau willen spelen. De beste spelers in het

dat zij het (heel) belangrijk vinden dat er een talenten-

sproken dat de regel niet wordt gehaald op mijn school,

bevestiging dat zij het goed doen. Het is voor de meiden

Een docent vertelt dat juist de competitie tegen andere

basketbal en zaalvoetbal kunnen geselecteerd worden

is te vaag. Je kunt dit wel proberen, maar je wil ook niet

talententeam. Volgens mij is het talententeam belang-

alleen met elkaar.’

den in de sport, en dus in een competitie op een zo hoog

Het volgende voorbeeld komt van een betrokken docent:

46%

toe doen.

is er een onderscheid te maken in de manier waarop

niet mee, hebben er geen lol in en haken ze af.’

kan dus ook gebruikt worden om haar te bereiken, wat op

36%

belangrijk dat ze worden gezien door iemand en die kans

titie niet van een te hoog niveau zijn want dan komen ze

mij wanneer de danslessen van start gaan, het dansen

team niet alleen een bevestiging is van sportieve kwa-

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

Er zit geen onderscheid in de manier waarop jongens

goed zijn in een sport en net beginnen dan kan de compe-

kwestie is erg betrokken en heeft al vaak geïnformeerd bij

12%

rijk voor de meiden om erkenning te krijgen en als een

geren ook plezier krijgen in de sport. Als de jongeren niet

en daar is Challenge010 erg geschikt voor. Het meisje in

4% 2%

enerzijds selecteren op gedrag, ook de jongeren die nor-

petitie op voldoende niveau te organiseren zodat de jon-

doen. Ze moet leren om zich in elke situatie te gedragen

den om gescout te kunnen worden.

‘Twee meiden hebben een uitnodiging gekregen voor het

maliter verkeerd gedrag vertonen en anderzijds een com-

te veranderen als ze wel met het programma mee kan

van andere scholen?

selecteren die van onbesproken gedrag zijn:

‘De spanning van het project zit hem volgens mij in het

teveel negatieve invloed kan hebben. Aan de andere kant

Diagram 18 : Wat vind je van de competitie tegen teams

sporters op dat zij het in algemene zin belangrijk vin-

moet er wel een bepaald niveau gehaald worden om het

programma enige uitstraling als sportproject te geven.

tijdens Challenge010.

talententeam of All Star Team is. Het lijkt er voor deze

Een docent geeft aan dat de selectie voor een talenten-

lectieronde zit bij het dansen]. ‘Zij is erg aanwezig en kan

(heel) belangrijk dat zij tegen andere scholen sporten

opvallend aangezien er bij het dansen en boksen geen

gen deelnemers niet lid zijn van een sportvereniging,

[Docent geeft een voorbeeld van een meisje dat in de se-

len centraal staat. Volgens 82% van de leerlingen is het

bovenstaande vraag hebben beantwoord. Dat laatste is

van gedrag en prestaties op school.’

en dus ook niet te goed zijn in het sporten. Anderzijds

eindwedstrijd waarin de competitie tegen andere scho-

waarin deelnemers aan de verschillende sporten de

Een docent geeft treffend aan dat er een spanning zit

in de selectiecriteria van Challenge010. Enerzijds mo-

verschillende scholen en is er een einduitvoering of een

en meisjes bovenstaande vraag beantwoord heb-

eerste plaats wordt gekeken naar sporttalent. Daarna
wordt gekeken wie een plek in het team verdient op basis

west en zuid - gezamenlijk getraind met leerlingen van

scholen Challenge010 uniek maakt:

om ook andere extra’s aan te bieden, bijvoorbeeld kee-

ballen kun je op straat ook wel, daar heb je niet per se een
project voor nodig’.

‘Extra’s, zoals keepershandschoenen, aangeschaft via de
coördinator en een aanvoerdersband met de naam van
de school, maken het extra bijzonder.’
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werkzame mechanismen en randvoorwaarden

‘Wij staan liever 3e in een competitie waar we betere te-

‘Ik vind dat de jongeren met het huidige aantal trainingen

doordat we veel beter zijn dan de andere scholen.’

titie. Ik moet ze nu overleveren aan de docent, maar daar

genstanders hebben dan dat we weer kampioen worden

niet voldoende toegerust zijn voor de rest van de compe-

kan ik niet echt op vertrouwen. Zeker als er gedurende de

Volgens een coördinator heeft het ook een voordeel als

competitie meer spanning op de wedstrijden komt, ben ik

er een team veel beter is dan de andere teams. Hij geeft

bang dat jongeren ‘terugvallen’ in oud gedrag.’

het voorbeeld van een school die erg goed is in de zaalvoetbalcompetitie

‘Het aantal trainingen moet omhoog, er moet structureel

‘De school loopt voor op de andere scholen. In prestaties

leerlingen dat zij net zoveel trainingen krijgen als dat er

getraind worden. Het is bijna niet uit te leggen aan de

maar ook in zaken als sociale vaardigheden. Dit zie ik aan

deelnemers zijn. De laatste periode spelen ze alleen maar

het feit dat de jongens van de bovenbouw de jongens van

wedstrijden omdat het budget voor de trainingen op is.’

de onderbouw coachen. De school vervult een voorbeeldrol, ze hebben een ‘Ajax etiket’.’

80% van de leerlingen geeft in de enquête aan het (heel)

Leuke en voldoende trainingen

dige trainers.

belangrijk te vinden om training te krijgen van deskun-

De leerlingen geven aan dat zij het belangrijk vinden dat

er voldoende, goed georganiseerde en leuke trainingen

Diagram 20: Ik word getraind door deskundige trainers.

gegeven worden tijdens Challenge010. 91% van de leer-

4% 6%

lingen geeft aan dat zij het (heel) belangrijk vinden dat
de trainingen en wedstrijden goed georganiseerd zijn.

34%

Diagram 19: Vind je het belangrijk dat de trainingen en
wedstrijden goed georganiseerd zijn?

2% 2% 5%

De leerlingen vinden het leuker om met leerlingen van

De diversiteit aan deelnemende scholen en/of klassen

kaar dan dat ze zouden doen als ze alleen met hun eigen

Zo geven enkele voetballende meiden aan:

andere scholen te sporten. Zij leren daardoor meer van el-

wordt echter niet door iedere deelnemer gewaardeerd.

school zouden sporten. Deelnemers vertellen hierover:

‘Het is oneerlijk dat alle klassen in de meisjescompetitie

‘Het is leuker als je met een grote groep kunt dansen,

door elkaar zitten. Nu moeten we soms tegen meiden uit

daardoor kun je meer van elkaar leren en meer tips van

de 3e en 4e klas!’

elkaar krijgen.’

‘Een andere school gaat alleen voor de winst en ze spe-

‘Het is leuk om te voetballen tegen teams van andere

len ruw, dus doe ik dat ook tegen hun. Alleen er wordt

scholen. De jongens in de andere teams zijn geen onbe-

nooit gefloten tegen die andere school, maar wel tegen

kenden, wij kennen elkaar uit de wijk.’

ons! De spelers van [naam school] zijn ook wel aardig,
maar in het spel gaat het om winnen.’

‘Het leukst aan Challenge010 is de competitie tegen an-

dere scholen. Van andere scholen kun je ook wat leren,

Leerlingen van enkele scholen waar al veel gesport

zoals tactieken.’

wordt geven ook aan dat zij graag (nog) meer competitie zien tijdens Challenge010:
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48%

43%

10%

46%

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

Niet belangrijk
Niet belangrijk /
niet onbelangrijk 
Belangrijk
Heel belangrijk
Niet van toepassing

In de antwoorden op bovenstaande vraag is er geen
significant verschil zichtbaar tussen de deelnemers

aan de verschillende sporten. Deelnemers aan dansen
en boksen vinden het net zo belangrijk om training te

krijgen van een deskundige trainer als deelnemers aan
zaalvoetbal en basketbal.

De leerlingen krijgen een beperkt aantal trainingen tijdens de duur van Challenge010. De regel vanuit Rotter-

dam Sportsupport is dat er per leerling in het team één
training wordt gegeven aan het team. Een team dat bestaat uit vijf spelers, krijgt dus vijf trainingen. Deze keu-

ze is gemaakt vanuit de gedachte dat het inschrijfgeld

van de deelnemers voor een deel wordt gebruikt om de

trainer een vergoeding uit te betalen. Meer deelnemers

betekent meer financiële middelen en meer trainingen.
Deze gedachte is volgens een aantal betrokken professionals niet te verenigen met de doelstelling van Chal-

lenge010 om de deelnemers toe te laten stromen naar
een sportvereniging of te coachen in hun gedrag.
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7. Conclusie

conclusie

De bevindingen, zoals beschreven in de voorgaande hoofd-

Een tweede nevendoelstelling van Challenge010 betreft

in een antwoord op de onderzoeksvraag. Het eerste deel

binnen het programma expliciet aandacht besteed aan

stukken, worden in dit hoofdstuk gebundeld en vertaald

het verbeteren van gedrag onder jongeren. Er wordt

van dit hoofdstuk trekt conclusies met betrekking tot de

goed gedrag en er zijn incentives voor jongeren om zich

resultaten van Challenge010. Het tweede deel beschrijft

goed te gedragen. Bijna een derde van de deelnemers

de werkende bestanddelen en randvoorwaarden die heb-

geeft aan zich nu beter te gedragen op school en ook

ben bijgedragen aan het behalen van deze resultaten.

de betrokken professionals ervaren geregeld een posi-

tieve verandering. Dit kan, gezien de complexiteit van de

7.1 Resultaten

doelgroep, gezien worden als een positief resultaat - al
is uit eerder onderzoek bekend dat dit niet automatisch

Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt dat Challen-

betekent dat de gedragsverandering ook voor andere si-

ge010 een complex programma is dat er in is geslaagd

tuaties geldt of blijvend hoeft te zijn.

deelnemers, voornamelijk VMBO leerlingen, enthousiast

te krijgen of te houden voor sport. De omvang van het

De derde nevendoelstelling van Challenge010 betreft

dam, 30 deelnemende scholen en 555 deelnemers, kan,

derzoek is bekend dat meer sporten en bewegen een

programma, met vier sporten verdeeld over heel Rotter-

het verbeteren van de schoolprestaties. Uit recent on-

gezien de organisatorische uitdaging voor de projectme-

neutraal of positief effect heeft op de schoolprestaties.

dewerkers en coördinatoren, beschouwd worden als een

Dit onderzoek wil een antwoord geven op
de vraag: ‘Welke resultaten zijn zichtbaar
in het eerste seizoen van Challenge010 en
welke werkende bestanddelen zijn daarbij
te onderscheiden?’

Dit effect is ook zichtbaar onder de deelnemers aan

goed resultaat dat een stevige basis legt van waaruit het

Challenge010: bijna de helft van de deelnemers geeft

programma verder kan groeien en verduurzamen.

aan dat het leren nu beter gaat dan voorheen.

Challenge010 wenst impact te hebben op de Rotter-

In het algemeen geldt dat de blijvende maatschap-

lenge010 betreft het verhogen van de sportparticipatie.

afhankelijk is van factoren die niet allemaal door het

damse samenleving. De primaire doelstelling van Chal-

pelijke impact van een programma als Challenge010

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is bekend dat

programma te beïnvloeden zijn. De resultaten die direct

het bevorderen van structurele sportparticipatie onder

zijn toe te schrijven aan de uitvoering van Challenge010

VMBO-scholieren lastig is. Desondanks is Challenge010

betreffen een aantal (intermediate) outcomes, welke

erin geslaagd deze doelgroep te bereiken en te enthou-

bijdragen aan blijvende maatschappelijke impact. Het

siasmeren om te sporten. Dit bereik en enthousiasme

onderzoek wijst uit dat Challenge010 in eerste instantie

leidt ertoe dat deelnemers sportief actiever zijn gewor-

leidt tot plezier dat scholieren beleven aan sport en er

den, ook buiten het programma om. Een derde van de

tevens voor zorgt dat deelnemers beter worden in sport.

deelnemers die voorheen nog geen lid is van een sport-

Deze intermediate outcomes vormen de basis van het

vereniging zegt in de toekomst wel lid te willen worden.

programma en zorgen ervoor dat andere outcomes gerealiseerd kunnen worden.

Naast de primaire doelstelling kent Challenge010 drie
nevendoelstellingen. In de praktijk is gebleken dat het

Deze outcomes betreffen, voor een groot deel van de

alle nevendoelstellingen even veel aandacht te schen-

genomen verantwoordelijkheidsgevoel en verbeterde

deelnemers, onder meer: verbeterde discipline, toe-

voor de betrokken professionals niet mogelijk was aan

communicatie met anderen, zoals hun docenten en

ken. De nevendoelstelling gericht op het bevorderen

teamgenoten. En hoewel deze outcomes niet bij iedere

van een gezonde leefstijl is in de uitvoering van het

deelnemer even sterk optreden kan gesteld worden dat

programma het minst aan de orde gekomen. De posi-

Challenge010 op deze manier een context creëert die

tieve impact van Challenge010 op een gezonde leefstijl

kan bijdragen aan blijvende gedragsverandering, zoals

is – mede daardoor- in dit onderzoek niet zichtbaar. Wel

minder norm overschrijdend gedrag of – indien daar

is duidelijk dat de deelnemers, dankzij het programma,

explicieter aandacht aan wordt besteed – een gezon-

meer zijn gaan bewegen en aangenomen mag worden

dere leefstijl.

dat dit een – tenminste tijdelijk - positief effect zal hebben op hun gezondheid.
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Daarnaast zijn de volgende outcomes zichtbaar bij een

sommige scholen en de rol van docenten, in samenwer-

en verbinding met andere groepen, respect voor anderen

de leerlingen betrokken te houden bij het programma

deel van de deelnemers: verbeterde sociale vaardigheden

conclusie

king met de overige professionals, is erg belangrijk om

en toegenomen zelfvertrouwen. Dit betreft allemaal ele-

en ze te ‘raken’ op die momenten dat het nodig is.

menten die van belang zijn bij het opbouwen van ‘sociaal kapitaal’ – een vorm van kapitaal die gezien wordt als

In het contact met de deelnemers hebben elk van de vier

voorwaarde voor ontwikkeling (cf. Bourdieu, 1985).

sporten hun eigen, sportspecifieke, werkzame mecha-

nismen. Structuur en discipline bij het boksen, vrijheid

Geconcludeerd kan worden dat Challenge010 in het eer-

Theorie van verandering Challenge010
Investeerders

Input

Throughput

Activiteiten

Doelgroep

Output

Intermediate
Outcomes

Tusseneffecten

Outcomes

Effecten

Lange termijn effecten

Jongeren van 12 - 18
jaar in het VO onderwijs in Rotterdam,
met de nadruk op
jongeren die geen
lid zijn van een
sportvereniging.

Programma
Challenge010
Trainingen en competitie tussen scholen
i.s.m. bestaande
sportclubs (basketbal,
zaalvoetbal, dansen en
boksen) en 30 V(MB)O
scholen

Sportparticipatie 555
VO leerlingen, waarvan
67% voor deelname
geen lid was van een
sportvereniging

Meer plezier in sport

Sportief actief zijn

Beter geworden
in de sport

Verbeterde sociale
vaardigheden en
verbinding met
andere groepen

Structurele sportparticipatie
(lidmaatschap
sportvereniging)

bij het dansen, het teamgevoel bij basketbal en de link

ste seizoen heeft gezorgd voor een goede voedingsbo-

met topsport bij het voetbal. Sport overstijgend blijkt

dem om een bijdrage te leveren aan het realiseren van

dat de selectiecriteria aan het begin van het programma

de oorspronkelijke doelstellingen. Het programma heeft

belangrijk zijn. Daarbij is het van belang dat de betrok-

resultaten geboekt die kunnen, en in sommige gevallen

ken scholen en de coördinatoren dezelfde uitgangspun-

ook al zullen, bijdragen aan verhoging van sportparti-

ten hanteren bij de selectie, waardoor voorkomen wordt

cipatie, beter gedrag en betere schoolprestaties. Daar-

dat de deelnemende teams (sterk) van elkaar verschil-

naast kan gesteld worden dat Challenge010, als neven-

len in sportieve kwaliteiten en de mate waarin gestuurd

effect, bijdraagt aan de opbouw van ‘sociaal kapitaal’.

moet worden op positief gedrag.

7.2 Werkende bestanddelen en randvoorwaarden

Respect voor anderen

7.3 Relatie tussen outcomes en werkende bestanddelen

De resultaten van Challenge010 komen voort uit een

Bovenstaande conclusies kunnen worden gevat in de

aantal werkende bestanddelen in het programma en

‘theorie van verandering van Challenge010’. Deze the-

diverse organisatorische randvoorwaarden. Gesteld kan

orie, vormgegeven in een model op de volgende pagi-

worden dat Challenge010 erin is geslaagd een alterna-

na, laat zien hoe de resultaten, in termen van output,

tieve sociale omgeving te creëren, die een veilige context

outcomes en impact zich tot elkaar verhouden en op

biedt waarin bovengemiddeld ruimte is voor persoon-

welke manier de werkende bestanddelen en randvoor-

lijke aandacht en sturing op discipline, zelfvertrouwen

waarden geïntegreerd kunnen worden in de activiteiten

en het nemen van verantwoordelijkheid door de deelne-

van het programma en daarmee van invloed zijn op de

mers. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen sportief actief

resultaten.

zijn en grotendeels sportief actief blijven gedurende de

looptijd van het programma. Daarbij werken de leerlin-

Uiteraard is de werkelijkheid weerbarstiger, complexer

contacten op via leerlingen uit andere klassen of van

geven. Tegelijkertijd biedt de theorie inzicht in de wijze

en minder eendimensionaal dan deze theorie kan weer-

gen aan hun sociale vaardigheden en doen zij nieuwe

Randvoorwaarden om de doelgroep te bereiken:
• Duidelijke selectiecriteria
• Incentives voor deelnemers
• Competitie tegen andere scholen
• Leuke en voldoende trainingen

daar aan kan bijdragen. Daarmee biedt het handvatten

Cruciaal in Challenge010 is de rol en de betrokkenheid

om na te denken over de wijze waarop het programma

van professionals. De coördinator in de sport, de betrok-

in de toekomst kan worden versterkt.

ken trainer en de (vak)docent vervullen elk een eigen

rol in de ‘driehoeks-samenwerking’. De (succesvolle)
coördinatoren en trainers weten de jongeren te raken
doordat zij beschikken over sporttechnische vaardighe-

den of omdat zij in hun manier van doen aansluiten bij
de leefwereld van de jongeren. De betrokken docent en

de schoolse context bieden een veilige omgeving om te

sporten en maken dat de drempel voor deelname aan
het programma wordt verlaagd. De betrokkenheid van
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Ontwikkelen
sociaal kapitaal
Betere schoolprestaties

Discipline

Gezonde leefstijl

Beter communiceren

waarop Challenge010 tot verandering kan leiden of

andere scholen.

Gedragsverandering

Toename van
zelfvertrouwen

Verantwoordelijkheid

Werkzame mechanismen om gewenste effecten
te behalen:
• Persoonlijke aandacht
• Streetcredibility
• Betrokkenheid docent
• Duidelijke regels tijdens het sporten
• Kracht typen sport
• Status op school
• Laagdrempelig sporten

Impact
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8. Aanbevelingen

aanbevelingen

Op basis van voorgaande conclusie en de beschreven

zijds was het niet voor alle docenten duidelijk in welke

de ‘theorie van verandering van Challenge010’ zijn ver-

lenge010. Het is aan te bevelen om betrokken docenten

relatie tussen resultaten en werkende bestanddelen in

mate er medewerking van hen werd verwacht aan Chal-

schillende aanbevelingen te doen over de toekomstige

voorafgaand aan deelname aan Challenge010 duidelijk

inrichting en organisatie van het programma Challen-

te maken welke taak zij hebben binnen het programma.

ge010. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

Daarnaast is het aan te bevelen om de scholen niet on-

- Hoe kan Challenge010 de huidige opzet optimalise-

nodig te belasten. Dit kan voorkomen worden door bij-

ren en, vanuit de huidige basis, de resultaten ver-

voorbeeld op één moment een uitleg te komen geven

duurzamen buiten de context van Challenge010?

over de sporten van Challenge010 op de betrokken scho-

- Op welke wijze kan toekomstig onderzoek onder-

len in plaats van dit te verspreiden over vier momenten.

steunend zijn aan Challenge010?

Tegelijkertijd waarderen leerlingen het erg dat er een

8.1 Versterken huidige opzet en
verduurzaming van effecten

docent structureel betrokken is bij het programma. Bij
het basketbal en zaalvoetbal was het een eis dat docen-

De volgende aanbevelingen gaan over het versterken

ten van de betrokken scholen de rol van coach van een

van de gerealiseerde voedingsbodem: Hoe kan het pro-

team op zich namen. Niet in alle gevallen lukte het de

gramma in het vervolg worden verbeterd? Tegelijkertijd

betrokken docent om deze rol te vervullen, soms werd

is het ook belangrijk om na te denken over de verduur-

er een vervanger aangesteld; een trainer in de specifieke

zaming van het programma: hoe kan worden voortge-

sport, of een collega van (een andere) school. Soms had-

bouwd op wat tot nu toe is bereikt, zodat het verho-

den teams ook geen coach. Bij het boksen en dansen

gen van de sportparticipatie en verbeteren van sociaal

hadden docenten van de betrokken scholen geen forme-

gedrag ook na het programma blijvend gerealiseerd

le rol, hen werd gevraagd zo nu en dan te komen kijken.

wordt?

Het is aan te bevelen bij elke sport een docent verant-

woordelijk te maken voor de directe begeleiding tijdens

1. Investeer in kwaliteit, kennis en wisselwerking professionals

het sporten. Voor de docent en de directie van de school
is het goed om inzichtelijk te maken hoeveel uren een

Voldoende tijd voor coördinatoren

docent bezig is in de begeleiding van een (of meerdere)

De coördinatoren zijn de belangrijkste schakel in het ver-

teams per sport. Deze uren dienen in de aanstelling van

talen van de doelstellingen van het programma naar de

de docent opgenomen te worden.

trainers en de docenten op de werkvloer. Daarnaast zijn

zij verantwoordelijk voor het coördineren van de prakti-

Ervaren trainers betrekken

de contracten en de contributie. De coördinatoren die-

gen. Hun sporttechnische vaardigheden en ‘streetcredi-

sche zaken zoals de speelschema’s, het verzamelen van

De trainers zijn belangrijk in het contact met de leerlin-

nen een aantal dagen in de week een vaste aanstelling

bility’ maken dat zij aanzien hebben bij de leerlingen.

te hebben bij het programma om deze activiteiten goed

Het is echter belangrijk dat de trainers wel afstand hou-

uit te kunnen voeren. Een enkele coördinator had het af-

den tot de leerlingen, in leeftijd en gedrag. De trainers

gelopen jaar een aanstelling van 0,2 FTE. Dat is normaal-

dienen over voldoende pedagogische vaardigheden te

gesproken onvoldoende om de activiteiten goed uit te

beschikken die zij te allen tijden kunnen gebruiken in

kunnen voeren.

de omgang met de doelgroep. Op dit moment is er een

aantal trainers betrokken die deze pedagogische vaar-

Juiste balans tussen regeldruk en betrokkenheid van

digheden niet voldoende beheerst en/of niet voldoende

docenten

afstand heeft tot de doelgroep. Het is aan te bevelen in

De docenten op de betrokken scholen hadden soms

de nabije toekomst de selectie van trainers vooral op

het idee dat zij de functie van coördinator vervulden.

deze vaardigheden en kenmerken te baseren.

Enerzijds kwam dit doordat niet alle coördinatoren voldoende tijd hadden om hun functie te vervullen, ander-
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Wisselwerking tussen coördinator, trainers en docen-

Kijken naar wijze van selecteren van de scholen

Niet alle trainers en docenten zijn op de hoogte van de

bewust te zijn van de diversiteit van de deelnemende

ten optimaliseren

aanbevelingen

Voor Rotterdam Sportsupport is het belangrijk om zich

doelstellingen van Challeng010. Omdat de trainers en

scholen. De diversiteit aan de leerlingen, aan denkniveau

docenten in het contact met de leerlingen moeten kun-

en/of sportieve kwaliteiten, vraagt om een specifieke be-

nen sturen op de doelstellingen van Challenge010 is het

nadering per school. Het is lastig om op een eenduidige

belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van deze doel-

manier de scholen (en de leerlingen) te bereiken wan-

stellingen. De coördinator is verantwoordelijk voor het

neer scholen erg van elkaar verschillen. In de coördinatie

communiceren van de doelstellingen en het tussentijds

en uitvoer van Challenge010 dient er rekening gehouden

evalueren met de trainers en de docenten. De coördina-

te worden met de specifieke kenmerken van de scholen.

tor neemt hier een leidende rol in, en faciliteert de trai-

ner en de coach ook om de werkzame mechanismen van

Minder tijd tussen selectiemoment en start

contact met de doelgroep. Hoe de coördinator, trainer en

De tijd tussen het selectiemoment van de deelnemers

programma

Challenge010 zo goed mogelijk te kunnen inzetten in het

docent de onderlinge samenwerking precies invullen

op de scholen en de start van het programma dient zo

kan per ‘driehoek’ variëren. Het is echter wel belangrijk

kort mogelijk te zijn. Als de leerlingen enthousiast zijn

dat zij wensen en verwachtingen ten aanzien van elkaars

voor een sport en geselecteerd worden voor het pro-

rol en het programma concretiseren en evalueren hoe

gramma is het goed om dit enthousiasme vast te hou-

de samenwerking verloopt gedurende het programma.

den en zo snel mogelijk te starten met de competitie

In de beginfase van elk seizoen is het goed dat de drie

en de trainingen. Dit zorgt voor minder uitval van leer-

professionals een overleg inplannen om deze wensen en

lingen in het begin van het programma, minder vragen

verwachtingen structureel te evalueren en op elkaar af

van leerlingen aan docenten wanneer het programma

te stemmen (bij voorkeur eens in de vier weken).

begint en meer tijd voor het geven van trainingen en het
spelen van wedstrijden.

2. Draagvlak binnen scholen
optimaliseren

3. Praktische

zaken optimaliseren

Betrokkenheid (overige) docenten en directie

Formele documenten aanpassen aan doelgroep

Het is belangrijk dat Challenge010 binnen de deelne-

Het is een mogelijkheid om de meest belangrijke regels

optimaliseren

De contracten voor de leerlingen waren te omvangrijk.

mende scholen meer onder de aandacht wordt gebracht.

vast te leggen en deze in een vroegtijdig stadium te laten

De docenten dienen onderling informatie uit te wisselen

ondertekenen voordat er deelgenomen kan worden aan

over (het gedrag van) de deelnemers van Challeng010

Challenge010, en deze regel vervolgens ook te handha-

zodat de begeleidende docent een goed overzicht heeft

ven. Er valt te denken aan ‘de 10 regels van Challenge010’,

over de verschillende deelnemers. De link tussen het

gedrag op school, de schoolprestaties en deelname aan

waarin de belangrijkste regels van het programma terug

Conceptschema’s trainingen en competities

leerlingen voor deelname aan Challenge010. Dit heeft

en coördinatoren, kan hierbij als achtergronddocument

leerlingen is het wenselijk om de schema’s voor de trai-

lingen, met name in de mate van sportieve kwaliteiten

baar te maken. Een week na het selectiemoment zou het

veauverschil tijdens de wedstrijden, wat niet door alle

komen. Een uitgebreidere uitleg voor docenten, trainers

Challenge010 kan hiermee beter gelegd worden.

fungeren maar hoeft niet met de leerlingen gecommu-

Het is aan de directeur of teamleider van de deelnemen-

niceerd te worden.

de scholen om het contact tussen de docenten te optimaliseren en het draagvlak binnen de school te verbre-

Locaties in vroegtijdig stadium regelen

van de directeur te zijn. Het is aan Rotterdam Sportsup-

over de locaties en de data van de speeltijden is het be-

Om duidelijkheid te kunnen geven aan de deelnemers

den. Hiervoor dient er in eerste instantie commitment

langrijk om de locaties voor de trainingen en wedstrij-

port om het contact met de directeur te zoeken en zijn/

den in een vroegtijdig stadium vast te leggen. Uiterlijk

haar commitment voor Challenge010 te krijgen.

gezorgd voor ongelijke verhoudingen tussen de leer-

ningen en competities in een vroegtijdig stadium open-

bij de teamsporten. Dit resulteerde in een (te) groot ni-

duidelijk moeten zijn op welke dagen de trainingen en

deelnemers werd gewaardeerd.

wedstrijden van de verschillende sporten plaatsvinden.
Deze schema’s dienen op een centrale plaats in de school

Bij de selectie van deelnemers voor Challenge010 is het

hoogte is van de speeltijden en –dagen per sport.

handhaven. Zo moet scherper gelet worden op de regel

aan te bevelen de bestaande selectiecriteria strikter te

gecommuniceerd te worden zodat elke deelnemer op de

een week voor het selectiemoment is het wenselijk om

4. Scherper selecteren van deelnemers

te hebben.

eenduidige richtlijnen gehanteerd in de selectie van de

voor alle wedstrijd- en trainingslocaties duidelijkheid
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Aangezien structuur en discipline belangrijk is voor de

dat 70% van de deelnemers geen lid mag zijn van een
sportvereniging. Het is van belang op iedere school dit

Er zijn in het afgelopen seizoen van Challenge010 geen

uitgangspunt te hanteren en toe te passen.
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Daarnaast is gebleken dat Challenge010 een bijdrage le-

sportvereniging. Een gestaffelde stijging van de con-

belangrijk hier rekening mee te houden in de selectie van

kenheid van het Jeugdsportfonds is ook in de jaren na

vert aan de vorming van de deelnemers. Het is daarom

tributie per jaar is hierbij een mogelijkheid. De betrok-

de deelnemers en niet op voorhand de leerlingen die on-

deelname aan Challenge010 wenselijk. Het is het aan te

wenselijk gedrag vertonen uit te sluiten van deelname.

bevelen dat deelnemers aan Challenge010 een regeling

kunnen krijgen waarin eenmalig voor meerdere jaren

5. Link naar sportvereniging
concretiseren

financiële ondersteuning van het Jeugdsportfonds aan-

Deelnemers betrekken bij reguliere activiteiten
De deelnemers aan Challenge010 zijn tijdens deelname

gen aan te moedigen om deelnemers aan Challenge010

ge010 is het van belang om ouders van de deelnemers te
betrekken bij het programma. Als het de ouders van de
deelnemers duidelijk is wat de waarde is van het sporten bij een sportvereniging kunnen zij in de thuis situa-

leerd worden om activiteiten te organiseren voor leden

tie dit ook benadrukken. Via een informatiebijeenkomst

van de vereniging, niet alleen leden die via Challenge010

kunnen de ouders geïnformeerd worden over de doelen

lid zijn geworden. De koppeling tussen de sportvereni-

van Challenge010 en kan het belang van (voldoende)

gingen en Challenge010 kan gelinkt worden aan andere

sporten voor kinderen benadrukt worden. Hierbij kan

lopende projecten van Rotterdam Sportsupport waarbij

ook het Jeugdsportfonds betrokken worden om uitleg te

zij contact hebben met de verenigingen. Hierbij valt te

geven over de mogelijkheden van financiële compensa-

denken aan de Sportplusverenigingen, schoolsportver-

tie in het lidmaatschap van kinderen. Tevens is het een

enigingen of de reguliere verenigingsondersteuning.

mogelijkheid om de ouders uit te nodigen voor het bij-

Ook aandacht voor de ‘mindere goden’

wonen van trainingen en wedstrijden of de ouders uit
te nodigen voor een proefles in de betreffende sport.

De doorstroom van de betere sporters in Challenge010
naar ‘reguliere’ teams is vanzelfsprekend. Wanneer een

leerling goed is in een sport is het ook aantrekkelijk

8.2 Vervolgonderzoek

een (selectie)team te komen sporten. Voor de leerlingen

Het is aan te bevelen Challenge010 blijvend te laten on-

me niet. De verenigingen zouden ook voor de mindere

De doelstelling van dergelijk onderzoek dient in onze

voor de vereniging om diegene uit te nodigen om in

dersteunen en te voeden met kennis vanuit onderzoek.

die minder sportief begaafd zijn werkt dat mechanis-

ogen tweeledig te zijn. Ten eerste dient kennis bij te dra-

sporttalenten aandacht moeten hebben en de moge-

gen aan de verantwoording van het programma. In dit

lijkheid moeten bieden om gemakkelijk door te stromen

type vervolgonderzoek ligt de nadruk op het zo robuust

naar de reguliere vereniging.

mogelijk in beeld brengen van de directe en indirecte

6. Gestaffelde contributie voor
doorstroming naar vereniging

effecten van Challenge010. Ten tweede dient onderzoek
bij te dragen aan kennisontwikkeling, waardoor het

Er zit een groot gat tussen de €50 die leerlingen beta-

programma kan leren uit de opgedane ervaringen. Bij

len voor deelname aan Challenge010 en het bedrag dat

dit type onderzoek ligt de nadruk op het zo nauwkeurig

leerlingen moeten betalen als zij een regulier lid worden

mogelijk in beeld brengen van het proces.

van een sportvereniging. Het is aan te bevelen de moge-

In beide typen onderzoek bevelen wij aan de in dit rap-

lijkheid te creëren om voor een relatief laag bedrag de

port ontwikkelde ‘theorie van verandering van Challen-

overstap te maken van Challenge010 naar de reguliere

ge010’ als uitgangspunt te nemen.
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Vooralsnog is het in de huidige opzet weinig zinvol

dat gevolgd wordt hoe deze interventies gewaardeerd

doestellingen handhaaft en onderzocht wil hebben.

voorbeeld het betrekken van sportverenigingen, zo-

onderzoek te verrichten naar veranderingen in ‘ge-

worden en op welke wijze deze interventies zo goed

zonde leefstijl’ bij de kinderen.

mogelijk geïmplementeerd kunnen worden.

en interviews, meer zicht te krijgen op de zogenaam-

Voor het verduurzamen van de outcomes van Challen-

verenigingen. Daarnaast kunnen deelnemers gestimu-

• Ditzelfde geldt voor nieuwe interventies, zoals bij-

schoolprestaties is relevant, maar dient met enige

7. Ouders betrekken bij het programma

uit te nodigen voor ‘reguliere’ sportactiviteiten van de

of er ontwikkelingen zichtbaar zijn.

lenge010 de oorspronkelijke doelstelling en neven-

gedaan om zich aan te passen aan de doelgroep, maar

nadrukkelijker gezocht worden. Rotterdam Sportsupport kan hier een rol in spelen door de sportverenigin-

• Allereerst dient vastgesteld te worden of Chal-

• Tot slot is het sterk aan te bevelen om, met behulp van

voor de doelgroep van Challenge010 beschikbaar is.

sportverenigingen. De link met deze sportvereniging kan

delen in voldoende mate aanwezig zijn of blijven en

• Onderzoek naar de maatschappelijke impact van het

wordt ook de financiële ondersteuning aangewend die

aan het programma formeel lid van de participerende

8 Effectmeting

gevraagd kan worden. Met een dergelijke constructie
wordt er niet alleen op de sportvereniging een beroep

verenigingen

aanbevelingen

programma met betrekking tot sportparticipatie en

kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals observaties

voorzichtigheid omkleed te worden. Voor beide typen

de ‘moments of truth’. Dit zijn de momenten waarop

impact geldt dat het van belang is dat betrouwbare

in de interactie tussen trainer/coördinator/docent en

en recente cijfers beschikbaar dienen te zijn. Indien

leerling ‘het verschil’ gemaakt wordt - dat uiteinde-

deze voorhanden zijn kan gezocht worden naar een

lijk leidt tot bewustwording, attitudeverandering en

relatie tussen de interventie en de impact door te

gedragsverandering. Over ‘the moment of truth’ is in

werken met verschillende onderzoeksgroepen: een

zijn algemeenheid nog weinig bekend, maar betere

experimentele groep met deelnemers aan Chal-

kennis hierover zal een scherper en gedetailleerder

lenge010 en een controle groep met leerlingen die

inzicht geven in de werkende bestanddelen van Chal-

niet deelnemen aan Challenge010. In de selectie van

lenge010 en daarmee kunnen bijdragen aan het aan-

deze twee doelgroepen dient er rekening gehouden

scherpen van de interventies en de organisatie van

te worden met de samenstelling van deze twee groe-

het programma.

pen, deze dienen zoveel mogelijk hetzelfde te zijn op

sekse, leeftijd, schoolprestaties, thuissituatie, sport-

en beweeggedrag. Wanneer dit onderzoek longitudinaal wordt uitgevoerd kan er met meer zekerheid iets

gezegd worden over de invloed van Challenge010, al
blijft het zo dat de uiteindelijke impact van diverse

factoren afhankelijk is die door Challenge010 niet of
nauwelijks te beïnvloeden zijn.

• Het is vooral aan te bevelen het onderzoek te richten
op de effecten die directer te beïnvloeden zijn door

Challenge010 en waarvan aangenomen mag worden
dat zij een positieve bijdragen leveren aan de maatschappelijke impact, te weten de (intermediate) out-

comes. Hiertoe dient de huidige vragenlijst jaarlijks

te worden uitgezet, zodat ontwikkelingen zichtbaar
worden. Ook zal hiermee zichtbaar worden of er een

verschil zit in de richting van de effecten op leerlingen
die meerdere jaren deelnemen aan Challenge010 en
leerlingen die voor een eerste maal deelnemen aan
Challenge010.

9. Procesbeschrijving

• Het is aan te bevelen de werkende bestanddelen, zoals beschreven in dit rapport, jaarlijks met behulp van

een survey, interviews en observaties, te volgen. Op
deze manier komt in beeld of alle werkende bestand-
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording

Studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzochten

Fase 2

De totale dataverzameling heeft bestaan uit de

• Melanchthon Prinses Irene

• Coördinator dans

in fase 1 de volgende cases:

volgende onderdelen:

• Melanchthon Kralingen

• 26 interviews met professionals (coördinatoren,

• Roncalli MAVO

trainers, docenten)

• Melanchthon Mathenesse

• 6 focusgroepen professionals

• G.K. Hogendorp

• 8 focusgroepen leerlingen

• Calvijn Maarten Luther

• 16 observaties van trainingen en wedstrijden

• Calvijn Lombardijen

• 416 door deelnemers ingevulde enquêtes

• De Slinge

Alle interviews en focusgroepen zijn uitgewerkt door

De bevindingen van de studenten zijn getoetst door do-

geanalyseerd op hoofdtopics. De notities van de obser-

was ook een onderzoeker van de Universiteit Utrecht

de aanwezige onderzoeker(s) en in een later stadium

centen van de Hogeschool Rotterdam. Bij deze toetsing

vaties zijn per sport, en sport overstijgend, geanalyseerd

aanwezig om te de bevindingen te analyseren. De toets-

en gebruikt als interpretatie van de overige data.

producten van de studenten, een rapport met bevindin-

De enquêtes zijn hardcopy afgenomen bij de deelneren hierbij aanwezig en hebben een instructie gekregen

van de onderzoekers . Vanwege het beperkte tijdsbestek

• Coördinator jongens zaalvoetbal
• Docent Palmentuin

• Docent Accent Praktijkonderwijs
• Docent Roncalli Mavo

• Docent Mavo Delfshaven

• Trainer Rotterdam Basketbal
• Trainer SKVR
• Trainer TPP

• Trainer Silent Dragon
• Trainer Leon’s Gym

versiteit Utrecht en dienden als input voor gesprekken

• Deelnemers (5) dans

Challenge010 (fase 2 van de evaluatie).

voor het ontwikkelen van de enquête is er geen moge-

• Coördinator meiden zaalvoetbal

Focusgroepen:

met de betrokken professionals en deelnemers aan

19

• Coördinator basketbal

gen en aanbevelingen ten aanzien van bovenstaande
punten, zijn bestudeerd door onderzoekers van de Uni-

mers. De coördinatoren van Rotterdam Sportsupport wa-

Interviews:

• Deelnemers (6) basketbal
• Deelnemers (5) voetbal onderbouw jongens
• Deelnemers (3) meiden voetbal

lijkheid geweest om de enquêtes voor afname te testen

Interviews en focusgroepen per fase

Fase 3

Challenge010 varieert aanzienlijk en daarmee ook de

Fase 1

• Coördinator jongens zaalvoetbal

varieerde van 15 minuten tot meer dan 45 minuten. Mo-

• Coördinator boksen

onder de deelnemers. Het niveau van de deelnemers aan

Focusgroepen:

snelheid waarmee zij de vragenlijst konden invullen; dit

• Coördinator basketbal

gelijk had de enquête beter aangesloten op het niveau

• Coördinator meiden zaalvoetbal

van alle deelnemers wanneer deze eerst was getest. Als

• Coördinatoren (4) jongens zaalvoetbal

beloning voor het invullen van de enquête ontving elke

• Docent Calvijn Lombardijen

leerlingen een bidon met een opdruk van Challenge010.

• Docent Hugo de Groot

Het is onwaarschijnlijk dat de leerlingen door het ont-

• Docent Wellant College

vangen van deze bidon of de nog terug te krijgen borg

• Docent Olympia College

zijn aangezet tot het geven van sociaal wenselijke ant-

• Docent Cosmicus College

woorden.

• Docenten (2) Veenoord

• Docent Accent praktijkonderwijs

De respons op de enquête is hoog. Van de 480 verstrekte

• Docent Noordrandcollege

enquêtes zijn er 423 door deelnemers ingevuld. Van deze
423 ingevulde enquêtes zijn er 7 afgekeurd wegens on-

volledig ingevulde vragenlijsten. Met 416 correct inge-

• Coördinator dans
• Trainer boksen
• Trainer dans

• Trainer meiden zaalvoetbal
• Trainer basketbal

• Docent Mavo Delfshaven
• Docent RVC De Hef

• Docent Accent Praktijkcollege
• Docent Palmentuin

• Docent Calvijn Lombardijen
• Docent Roncalli Mavo
Focusgroepen:

• Trainer Silent Dragon

• Deelnemers (4) jongens zaalvoetbal onderbouw

• Trainer Van ’t Hof Boksen

vulde enquêtes is de reponsratio 87%. De hardcopy en-

• Coördinator basketbal

• Trainers (2) TPP

• Trainer Rotterdam Basketbal

voldoende samenhang tussen de antwoorden of niet

Interviews:

• Deelnemers (7) basketbal

• Deelnemers (3) meiden zaalvoetbal

quêtes zijn gedigitaliseerd door een extern bureau20, dat

de resultaten in een Excel en SPSS bestand heeft aangeleverd bij de onderzoekers.
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Bijlage 2:
Onderzoek begeleidingscommissie
Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke
ontwikkeling, Hogeschool Utrecht (voorzitter).

Wendeline van Lier, beleidsadviseur Dienst Sport
en Cultuur en onderzoekscoördinator Gemeente
Rotterdam.

Thom Rutten, senior beleidsmedewerker NISB, later
opgevolgd door Robert Gelinck, teamleider NISB.
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