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Sportdeelname in
Nederland
Gemeten volgens de methode
Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (rso)

deelname aan sport door de nederlandse bevolking

Veel Nederlanders doen aan sport. In 2007 deed drie op de 
vier Nederlanders tussen de 6 en 79 jaar minstens één keer per 
jaar aan sport (73%). Om als sporter te boek te staan, moet 
minstens twaalf keer per jaar worden gesport. Dit is de norm 
volgens het Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO-norm). 
Volgens deze norm mag 61% van alle Nederlanders zich spor-
ter noemen. Ruim een derde van de bevolking (37%) heeft ten 
minste zestig keer één of meerdere sporten beoefend en sport 
daarmee in ieder geval wekelijks. 

Mannen sporten vaker dan vrouwen. Driekwart van de man-
nen gaf in 2007 aan tenminste één keer aan sport te hebben 
gedaan, bij de vrouwen is dit 71%. Ook als de ondergrens 
bij minimaal twaalf keer sporten wordt gelegd, zijn mannen 
(63%) meer actief dan vrouwen (59%). 40% van de mannen 
sport wekelijks, terwijl dit bij de vrouwen op 34% ligt.

De sportdeelname daalt met het oplopen van de leeftijd. 83% 
van de basisschoolleerlingen doet minstens twaalf keer per 
jaar aan sport, ruim de helft sport wekelijks. Jongeren op de 
middelbare school doen meer aan sport dan basisschool-
leerlingen. Vooral het wekelijks een sport beoefenen ligt hoog 
onder de jongeren tussen twaalf en zeventien jaar (65%). 
Vanaf het achttiende levensjaar daalt de sportdeelname gelei-
delijk, vooral als het om wekelijkse beoefening gaat (32% van 
alle volwassenen sport wekelijks). Van de 55+-ers doet nog 
een kwart iedere week aan sport.

10 20 30 4 0 50 6 0 70 8 0 9 0 10 0

 minstens wekeli jk s   

 minstens 12 keer per ja ar                 

 minstens 1 keer per ja ar                               

 vrouw   

 man

10 20 30 4 0 50 6 0 70 8 0 9 0 10 0

minstens         wekeli jk s          12 x per ja ar          1 x per ja ar

 6-11 ja ar   

 12-17 ja ar

 18-34 ja ar   

 35-54 ja ar

 55-79 ja ar   

 tota al 18-79

10 20 30 4 0 50 6 0 70 8 0 9 0 10 0

minstens         wekeli jk s          12 x per ja ar          1 x per ja ar

%

%

%



Mensen met een opleiding op een lager niveau (57%) of met 
een lager inkomen (65%) hebben in 2007 minder vaak min-
stens één keer per jaar aan sport gedaan dan hoger opgelei-
den (81%) of mensen met een hoger inkomen (80%). Ook het 
niveau van de wijk heeft invloed op de sportdeelname. Men-
sen die in een gemiddeld betere wijk wonen (76%) beoefenen 
vaker een sport dan mensen in een slechtere wijk (69%).

In de provincies Groningen, Utrecht en Noord-Brabant heeft 
het grootste aandeel inwoners in ieder geval één keer gesport 
in 2007. Ook het aandeel dat minstens twaalf keer per jaar 
sportte is het grootst in deze drie provincies. In Zeeland 
daarentegen is het aandeel inwoners dat iedere week een 
sport beoefend het grootst (41%), gevolgd door Groningen en 
Utrecht.

Populaire sporten 
Fitness is de meest beoefende sport door Nederlanders (22%). 
Zwemsport (17%) staat op de tweede plaats, gevolgd door 
hardlopen (16%). Een opvallende vierde plek wordt ingenomen 
door bowling (15%). Veldvoetbal is de meest beoefende team-
sport, 12% van de Nederlanders heeft hier aan meegedaan.

Sport kan op vele manieren beoefend worden: bij de sport-
vereniging, in een fitnesscentrum, tijdens de vakantie, op het 
werk of alleen. De sportvereniging wordt het meest genoemd 
als organisatievorm. Een derde van de bevolking (34%) was 
in 2007 lid van een sportvereniging. Ook het alleen sporten is 
populair, bijna een derde ging wel eens alleen sporten (31%). 
Een kwart van de Nederlanders heeft zelf een sportactiviteit in 
groepsverband georganiseerd (25%, bijvoorbeeld met familie, 
vrienden of kennissen) en één op de vijf mensen sportte bij 
een commerciële sportaanbieder (21%, zoals squash, fitness, 
vecht- of verdedigingssporten).

sporters uitgelicht

De 61% van de Nederlandse bevolking, die volgens de RSO-
norm aan sport doet, beoefende gemiddeld 4,1 takken van 
sport. Sporttakken kunnen ingedeeld worden naar teamsport, 
solosport of duosport. Een duosport is bijvoorbeeld tennis; 
je hebt iemand nodig om samen de sport mee te beoefenen. 
Solosporten zijn populairder bij de vrouwelijke sporters. Het 
gaat dan vooral om fitness (32% van de vrouwen) en zwem-
sport (26%) en aerobics (21%). Mannelijke sporters doen vaker 
aan teamsporten en duosporten. Vooral veldvoetbal draagt 
bij aan de populariteit van teamsporten onder mannen: een 
kwart van de sportende mannen heeft veldvoetbal beoefend. 
Daarnaast zijn fitness (28%), hardlopen (24%) en fietsen (23%) 
populair bij mannelijke sporters.
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Teamsport is vooral het terrein van de jeugd. 47% van de 
basisschoolleerlingen en 52% van de leerlingen in het voort-
gezet onderwijs doet aan teamsport. De meest populaire 
teamsport is ook hier veldvoetbal (33% van de 6-11 jarige en 
44% van de 12-17 jarige sporters voetbalt). Onder basisschool-
leerlingen is zwemsport de meest beoefende sport: 45% doet 
aan zwemmen. Vaak zal dit ook zwemles zijn. Verder zijn 
gymnastiek (26%) en skeeleren/skaten (25%) vaak beoefende 
sporten in deze jongste leeftijdsgroep. Middelbare scholieren 
doen naast voetbal ook veel aan hardlopen (31%), bowling 
(31%) en fitness (28%).

Volwassenen geven vaker de voorkeur aan solosporten. 
Fitness is de meest beoefende sport door volwassenen tus-
sen 18 en 54 jaar (37%). Ook hardlopen (27%), bowling (23%) 
en zwemsport (21%) wordt door deze groep veel gedaan. De 
leeftijdsgroep 55-79 jarigen geeft aan het vaakst wandelsport 
(33%) te beoefenen, gevolgd door fietsen (29%) en fitness 
(24%). Zwemsport staat op de vierde plek (20%).

Ruim de helft van de mensen die twaalf keer per jaar of vaker 
sporten is lid van een sportvereniging (54%), bijna de helft 
beoefent een sport alleen (47%) en een derde sport bij een 
commerciële sportaanbieder (32%). Ook zijn er veel mensen 
die sport in informeel verband beoefenen, door met vrien-
den, familie of kennissen te gaan sporten (35%). Vrouwen zijn 
vaker lid van een commerciële sportaanbieder (39%). Mannen 
zijn naar verhouding vaker lid van een sportvereniging (57%) 
of ze gaan alleen sporten (49%). Jonge sporters zijn vaker lid 
van een sportvereniging dan oudere sporters. Het grootste 
gedeelte van de sportende basisschoolleerlingen en mid-
delbare scholieren is lid van een sportvereniging (80% resp. 
76%). Volwassen sporters geven daarentegen vaker de voor-
keur aan alleen sporten.

Sportorganisaties organiseren activiteiten als les, training, 
competitie of evenementen. 65% van de sporters doet hier 
aan mee. Mannen doen vaker mee aan competitie of evene-
menten (49%), terwijl vrouwen vaker deelnemen aan lessen 
of training (58%). Deelname aan dit soort activiteiten blijkt 
verder vooral het terrein van de jeugd: 86% van de sportende 
basisscholieren en 81% van de sportende middelbaar onder-
wijsscholieren doet mee aan les of training. 65% van deze 
laatste groep doet ook mee aan competitie of evenementen.
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De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het Aanvul-
lend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het SCP en 
CBS uit 2007. In deze dataverzameling zijn twee verschillende 
sportvragenlijsten ingevuld. 
 6.714 respondenten hebben de vragenlijst van de Richtlijn 

Sportdeelname Onderzoek (RSO) ingevuld. Deze vragenlijst 
wordt ook veel gebruikt door gemeentes om lokale sport-
deelname vast te stellen. Gemeentes kunnen de resultaten uit 
deze factsheet gebruiken als benchmark voor de lokale situ-
atie. Voor meer informatie over de RSO, zie www.mulierinsti-
tuut.nl/monitoring/rso. 

 6.696 andere respondenten hebben de standaard AVO-sport-
vragenlijst ingevuld. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd 
in de Rapportage sport 2008 (te downloaden via www.scp.
nl). Een artikel waarin een verklaring wordt gegeven voor de 
verschillen tussen de AVO en RSO vragenlijsten zal in 2010 te 
downloaden zijn via www.scp.nl. 

De aanbevelingen voor onderzoek naar sportdeelname zijn 
afkomstig uit Sporten gemeten (te downloaden via www.scp.nl).
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a anbevelingen voor het doen van onder zoek 
na ar sportdeelname

In deze factsheet zijn landelijke cijfers gepresenteerd over 
sportdeelname in Nederland in 2007. De gebruikte methode 
is de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Ook op 
provinciaal of gemeentelijk niveau worden sportdeelname-
onderzoeken gedaan. Steeds meer overheden gebruiken de 
RSO-methode, maar in de praktijk blijken er grote verschil-
len in resultaten te zijn. Een zekere mate van verschil tussen 
de uitkomsten zal altijd blijven bestaan doordat het begrip 
‘sport’ een sociaal construct is. Wat onder sport moet worden 
verstaan is niet eenduidig. Door echter vragenlijsten op elkaar 
af te stemmen en geen wijzigingen aan te brengen en het 
veldwerk en de analyses op vergelijkbare wijze uit te voeren, 
kan een stap in de goede richting worden gezet. Hieronder 
volgen een aantal opmerkingen en aanbevelingen voor het 
doen van onderzoek naar sportdeelname.
 
Steekproeftrekking en veldwerk
 In alle bevolkingsonderzoeken, ook op lokaal niveau, wordt 

de sportdeelname licht overschat (+3%) omdat sporters 
(veelal hoger opgeleid met maatschappelijke interesse en 
daardoor eerder welwillend om aan enquêtes mee te wer-
ken) in onderzoeken oververtegenwoordigd zijn;

 Aan de andere kant wordt het aandeel sporters doorgaans 
te laag ingeschat omdat weinig rekening wordt gehouden 
met bijvoorbeeld sporten tijdens vakanties (+3 à 5%) of acti-
viteiten zoals dansen (+4%).

Vraagverschillen
 Kleine aanpassingen in de vragenlijst leiden doorgaans in 

beperkte mate tot andere uitkomsten, maar kunnen onver-
wacht ook grote effecten hebben; zo wordt in de RSO door-
gevraagd naar drie takken van sport. Een andere lay-out 
dan voorgeschreven heeft consequenties voor de uitkom-
sten.

 Het gebruik van een toonblad, waarop de sporttakken 
genoemd staan leidt ertoe dat 12 procentpunten meer men-
sen aangeven aan sport te doen, dan wanneer er een open 
vraag gesteld wordt. Dit zijn dan wel vaker incidentele spor-
ters en incidenteel beoefende sporten. 

 Eenvoudig geformuleerde vragen met heldere antwoordca-
tegorieën leiden tot beter betrouwbare antwoorden.

 Het doorvragen op minimaal drie sporten (zoals in de RSO 
wordt geadviseerd) geeft een substantieel rijker en volledi-
ger beeld van het geheel aan sporten dat mensen beoefe-
nen dan doorvragen op slechts één sport.


