RESULTATEN ONDERZOEK
ONDERZOEKSINDICATOREN LECTORAAT

2

Adviestraject met beroepspraktijk

1

Artikel in tijdschrift

1

Bijdrage aan weten
schappelijk congres

3

Hoofdstuk in boek

2

Begeleiding afstudeeropdracht
Aantal studenten
2

17

Lezing, workshop of (gast)college
Aantal studenten
207
Aantal docenten
108
Aantal personen uit
beroepspraktijk of
maatschappij		
655
Aantal (praktijkgericht)
onderzoekers
172

2

Langdurig samenwerkingsverband met
externe partners

60
3

Organisatie van evenement/
congres
Aantal studenten
Aantal docenten
Aantal personen uit beroepspraktijk of maatschappij		
Aantal (praktijkgericht)
onderzoekers

115
105
225

2

Project waarbij studenten actief
betrokken zijn in de uitvoering
van onderzoek (anders dan
afstuderen)
Aantal studenten		
20

4

Ontwikkelde en uitgevoerde
minor of keuzemodule
Aantal studenten
25

1

Lid van werkveldcommissie
van opleiding

1

Ontwikkelde
onderwijsmaterialen

20

Publicatie in sociale/populaire
media

1

Rapport gericht op
beroepspraktijk of maatschappij

103

HIGHLIGHTS 2020
Haags Sportkwartier
Het lectoraat draagt met actieonderzoek actief bij aan het creëren van waardevolle sportieve ontmoetingen in het Haags Sportkwartier. Het living lab
Tref Morgenstond is uitgebouwd tot een plek waar in een ongedwongen sfeer
stadsbewoners met elkaar sporten en elkaar ontmoeten. In 2021 bouwen we
aan een tweede living lab: Tref Bouwlust/Vrederust.

Buurtsportcoaches

In opdracht van de gemeente Den Haag deed het lectoraat onderzoek naar de
vraag ‘Welke maatschappelijke effecten zijn (deels of geheel) toe te schrijven
aan de inzet van buurtsportcoaches in de gemeente Den Haag in de perceptie
van stakeholders?’ Het onderzoek levert een rijk beeld op van de verschillende
waarden die buurtsportcoaches creëren. Het rapport verschijnt medio 2021.

Minor Impact of Sport

TOTAAL
Aantal studenten

369

Aantal docenten

213

Aantal personen uit beroepspraktijk of maatschappij

880

Intreerede

Aantal (praktijkgericht) onderzoekers

275

Op 26 november 2020 hield lector Frank van Eekeren zijn Intreerede. In de
vorm van een levendige talkshow sprak hij met buurtbewoners, een wethouder,
topsporter, hoogleraar en de voorzitter van NOC*NSF over waardevolle ontmoetingen in de sport die bijdragen aan meer inclusie en vitaliteit in kwetsbare
wijken. Deze gesprekken krijgen in 2021 een (online) vervolg.

VIDEOLINKS

Ruim 20 studenten vanuit verschillende studies namen deel aan de door het
lectoraat ontwikkelde minor Impact of Sport. Gedurende 20 weken kregen zij
les over de maatschappelijke impact van sport en droegen actief bij aan living
lab Tref Morgenstond. Zij deden veel praktijkervaring op in samenwerking met
bewoners en professionals in de wijk. In collegejaar 21-22 wordt de minor
opnieuw aangeboden.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

Promofilmpje Impact of Sport
Info filmpje Haags Sport Kwartier

