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Het ontwikkelgesprek is 6 maanden na de visitatie gevoerd door een vertegenwoordiging van het
visitatiepanel en de opleiding. De volgende thema’s zijn besproken in het gesprek; relatie met het
werkveld, gamechangers, samenwerking tussen opleidingen en internationaal perspectief.
De doorontwikkeling van een werkveldcommissie zal een belangrijk thema zijn de komende jaren. De
actuele thema’s voor een werkveld commissie zijn op dit moment;
Duurzaamheid (toekomstbestendigheid, hoe ga je om met energie en vergroening van de
sportaccommodaties, hoe ga je om met reisbewegingen), Inclusiviteit (iedereen kan meedoen) en
Gezondheid en vitaliteit (gericht op verbetering van algemene gezondheid en gezond blijven). Om een
effectieve werkveldcommissie op te zetten is het aan te raden om leden te zoeken die kunnen helpen om
deze drie thema’s uit te diepen en te verbinden. En op deze terreinen de gamechanger te zijn. Het is
belangrijk om opnieuw af te wegen welke domeinen in combinatie met sport versterkend werken op
elkaar. Dit zou ook gebaseerd kunnen worden op experimenten binnen bijvoorbeeld het Haags
Sportkwartier.
In de coronaperiode is alles stilgevallen. In een aantal landen was er sprake van een lockdown maar was
sporten wel mogelijk. In de landen, waaronder Nederland, waar dit niet het geval is zijn dezelfde
problemen zichtbaar. De immobiliteit is toegenomen, met name voor kwetsbare groepen. Op dit moment
komt het gesprek weer op gang om te kijken hoe het sport leven weer opstart kan worden. Sport wordt
ingezet als middel om de gezondheidscrisis aan te pakken. De sportinfrastructuur is in stand gehouden;
dit is positief maar er is heeft weinig innovatie plaatsgevonden. Internationalisering (misschien beter
globalisering) is dan een intrinsieke houding gelijk aan het gamechanger-schap. Ook Nederlandse
studenten prikkelen om kennis te maken met verschillende interculturele perspectieven. Flexibilisering in
het onderwijscurriculum is nodig om hier goed op in te spelen. Het gaat om de balans tussen rust in het
curriculum en vernieuwen.
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