
ONDERZOEKSINDICATOREN LECTORAAT
Langdurig samenwerkingsverband met 
externe partners

Project waarbij studenten actief 
betrokken zijn in de uitvoering 
van onderzoek (anders dan 
afstuderen)
Aantal studenten  170

31
3

Lezing, workshop of (gast)college
Aantal studenten  200
Aantal docenten 841
Aantal personen uit 
beroepspraktijk of 
maatschappij  1261
Aantal (praktijkgericht) 
onderzoekers 99

24

2

Publicatie in sociale/populaire 
media15

Rapport gericht op 
beroepspraktijk of maatschappij2

Boek

1 Hoofdstuk in boek

Artikel in tijdschrift

1 Bijdrage aan weten
schappelijk congres

Minor of keuzemodule ontwikkeld 
en uitgevoerd door het lectoraat
Aantal studenten                    20

4
55

2 Organisatie van evenement/congres
Aantal studenten  4
Aantal docenten 1
Aantal personen uit beroeps-
praktijk of maatschappij  24
Aantal (praktijkgericht) 
onderzoekers 9

HIGHLIGHTS 2021 PUBLICATIES

3 Artikel in tijdschrift
Peer-reviewed 2
Internationaal  1

Aantal studenten  394

Promofilmpje Impact of Sport

 Info filmpje Haags Sport Kwartier

Aantal docenten 842

Aantal personen uit beroeps
 praktijk of maatschappij 1285

Aantal (praktijkgericht) onderzoekers 108

1 Hoofdstuk in boek
Peer-reviewed 1
Internationaal  1

2 Rapport gericht op beroeps
praktijk of maatschappij

15 Publicatie in sociale/populaire 
media

TOTAAL

VIDEOLINKS

Haags Sportkwartier
Het actieonderzoek gericht op waardevolle ontmoetingen in het Haags 
Sportkwartier is verbreed en verdiept. Inmiddels zijn er twee goed draaiende 
living labs (in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust) en is een derde 
op komst (Moerwijk). Het onderzoek biedt inzicht in (1) belemmerende en sti-
mulerende factoren voor actief bewegen, (2) de waarde van sport en bewegen 
voor bewoners in een kwetsbare positie en (3) kritische succesfactoren voor 
samenwerking tussen organisaties in de wijk rondom sport en bewegen.

Impact grote sportevenementen
Het lectoraat is een nieuwe onderzoekslijn gestart: de maatschappelijke impact 
van grote sportevenementen. In opdracht van het ministerie van VWS, en in 
samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, heeft het lectoraat 
relevante stakeholders, zoals overheden, sportbonden, evenementenorga-
nisatoren, bevraagd en op basis daarvan een landelijke onderzoeksagenda 
opgesteld. Deze zal in 2022 in uitvoering komen. Het lectoraat zal in dit kader 
onder meer onderzoek doen naar de Invictus Games.

Lezingen en publicaties
Een belangrijke opgave die het lectoraat voor zichzelf ziet, is het verspreiden 
van kennis in het werkveld. In 2021 is veel aandacht besteed aan het geven 
van lezingen en het genereren van aandacht in de (sociale) media. Dit varieert 
van bijdragen aan webinars van sportbonden en een keynote op het congres 
van Vereniging Sport en Gemeenten tot aan het maken van factsheets voor 
professionals in de wijk.

Verbinding met onderwijs
Het lectoraat speelt een belangrijke rol in de minoren Impact of Sport en Ge-
zondheidscommunicatie. Studenten doen mee aan praktijkgericht onderzoek 
of voeren opdrachten uit in de wijk. Vanuit eerder onderzoek naar buurtsport-
coaches is een keuzemodule ontwikkeld voor studenten én buurtsportcoa-
ches. Deze wordt in 2022 uitgevoerd.

RESULTATEN ONDERZOEK IMPACT OF SPORT 2021


