
Huygensstraat 1, 2721 LT  Zoetermeer    Postbus 7454, 2701 AL  Zoetermeer    www.nbdbiblion.nl    T (079) 3440 344
ABN-AMRO Bank IBAN NL22 ABNA 0416 7127 46    BIC ABNANL2A
Rabobank IBAN NL73 RABO 0155 1964 13    BIC RABONL2U     KvK 41150213     BTW NL81/0459462B01

182010
SWP / Nino uitgeverij
Postbus 12010 
1100 AA AMSTERDAM

betreft
Buisman, Albert / Op de bank zitten? : jeugdparticipatie in de sport: meedoen en mee mogen doen - EAN 9789088509360
datum
29 juli 2020
pagina
2

Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Op de bank zitten? : jeugdparticipatie in de sport: meedoen en mee mogen doen / Albert Buisman & Paul
Baar ; met bÐdragen van: Eline van Suchtelen, Simone Verdonschot, Jan Berkhout, Ben Koning, Jade
Oostrom, Femke Wackers, Dirk-Wouter Smits, Nathan Janssen, Bert van Lingen, Maaike de Waal, Imke de
Vries, David Vecht & Thamar Henneken. - Amsterdam : uitgeverÐ SWP, [2020]. - 326 pagina's : illustraties ;
24 cm.
Een bundel met bijdragen van verschillende deskundigen over bevindingen van onderzoek naar
jeugdsportparticipatie, de pedagogische betekenis van jeugdparticipatie in de sport. Daarin komen
structurele vragen aan bod over jeugdsportparticipatie, met het belang van de jeugd als uitgangspunt.
Bijvoorbeeld of ze ervaring hadden met jeugdparticipatie in hun sport, en hoe ze daar met welke instelling
tegenover staan. Jeugdparticipatie is meedoen in de sport, mogen meedoen en ook inspraak hebben in de
sport die bij je past. Interviews met diverse sportdeelnemende jeugd, ouders en trainers staan beschreven.
Jeugdparticipatie in de sport heeft een dubbel karakter, zowel een individuele als een sociale kant. Beide
komen ruimschoots aan bod. Ook op dilemma's bij jeugdsportparticipatie wordt ingegaan. De kracht van
sport om jongeren een leerzame en plezierige tijd te bezorgen, komt naar voren. Het gaat daarbij over
competenties, autonomie en verbondenheid. Een aansprekend boek door de ervaringsverhalen van de
geïnterviewden, vooral de jeugdige sporters, over de concrete praktijk. Een boek voor professionele werkers
in de jeugdsport en lichamelijke opvoeding, maar tegelijk ook voor de vele vrijwilligers in de sport. Bevat
foto's en afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Met literatuuropgave. 
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