
Versie: 08-2019 
 

St
ag

e 
M

o
ti

va
ti

et
o

o
lb

o
x 

1 

 

 

 

 

STAGE OPDRACHT INNOSPORTLAB ’S-HERTOGENBOSCH 

Stage: 
 

Project ‘Motivatietoolbox voor Topturnen’ 

Vacaturenummer: 201908MOTIVATIE 

Stage-opdracht: 
 
 
 

In januari 2019 is het project ‘Motivatietoolbox voor Topturnen’ gestart. 
Het doel van dit project is om een leeftijdsadequate Motivatietoolbox 
voor turncoaches te ontwikkelen waarin adviezen en tools zijn 
opgenomen om de motivatie onder topturn(st)ers te verhogen en de 
factoren die leiden tot demotivatie te verminderen. Hiermee hoopt het 
ISLDB uitval binnen het topturnen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. 
Een secundair doel van het project is het systeem van de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) in kaart te brengen en te 
onderzoeken of deze aansluit bij de motivatie van turn(st)ers in alle 
leeftijdscategorieën. In deze stage opdracht zal je aansluiten bij 
bewegingswetenschappers Nienke Ekelenkamp en Stephanie van 
Cappellen. Je zult hen ondersteunen tijdens de ‘laatste fase’ van het 
project en alle facetten van onderzoek tegenkomen; het verwerken van 
data (interviews en vragenlijsten), het opstellen van een rapport, het 
ontwikkelen van een toolbox, het afronden en analyseren van de 
literatuurstudie, het bijwonen van overleggen met de 
samenwerkingspartners. Kortom: je leert van alles! Dus heb je affiniteit 
met de turnsport, wil je graag achterhalen wat er écht in de (top)sport 
speelt en wil je ook nog eens leren hoe je projectmatig te werk gaat? Dan 
is deze stage-opdracht echt iets voor jou! 

Gewenst eindproduct: Samen met de bewegingswetenschappers werkzaam binnen het ISLDB 
stel je een motivatietoolbox op voor coaches. Tevens wordt een 
adviesrapport uitgebracht voor de KNGU. 

Organisatie: InnoSportLab ’s-Hertogenbosch in samenwerking met stichting Flik-Flak 
en de KNGU 

Adres: Marthonloop, Den Bosch 

Werkgebied: Topsport turnen 

Branche: Topsport 

Opleidingen: Bewegingswetenschappen, sportopleidingen (met opdrachten rondom 
projecten/onderzoek), andere relevante aansluitende opleidingen 

Stagedagen: Sowieso maandag en donderdag. Eventueel extra dagen mogelijk in 
overleg (afhankelijk van verplichte stage uren vanuit de opleiding).  

Startdatum: ZSM 

Stageduur: T/m januari 2020 of langer. 

Stage-vergoeding: Geen 

Overig: 
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Geinteresseerd?  
Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch via: 

motivatietoolbox@isldb.nl onder vermelding van het vacaturenummer. 

 

Ben je op zoek naar een leerzame stage in de 

(top)sportwereld? 

Dan zit je goed bij het InnoSportLab ’s-Hertogenbosch! Je krijgt de mogelijkheid om je in de praktijk 

te ontwikkelen tot sportprofessional. En in dit in het hart van de Nederlandse Gymnastische sport 

in De Plek in ’s-Hertogenbosch. 

In het InnoSportLab werken sport, wetenschap en bedrijfsleven met elkaar samen aan de 

ontwikkeling van innovatieve trainingsfaciliteiten en producten voor gymnasten én coaches. De 

gigantische gymnastische trainingslocatie van Flik-Flak - met meer dan 12.000 vierkante meter 

trainingsoppervlakte de grootste gymnastische trainingslocatie van Europa! - biedt de ideale 

omgeving voor innovatieve ondersteuning van de gymsport. 

Het InnoSportLab in De Plek in Den Bosch is hét centrum van innovatie voor de gymnastische sporten 

in Nederland. Hier trainen naast nationale en regionale selecties Turnen Heren, Turnen Dames en 

Trampolinespringen, nog zo’n 30 gymnastische disciplines, zowel top- als breedtesport. De sporters 

en hun coaches doen in vijf trainingshallen onder andere hun voordeel met de directe feedback van 

20 geavanceerde camerasystemen met touchscreenbediening van het InnoSportLab. Door analyse 

van de beelden kunnen trainingen worden geoptimaliseerd. 

In dit InnoSportLab zie je vele toppers als Tisha Volleman en Bram Verhofstad aan het werk, maar 

ook aanstormende talenten, acrobatische gymnasten die hun Acrogym trainen en ‘gewone’ 

breedtesporters. Samen met de bond, onderwijs en bedrijfsleven werkt het lab aan nog betere 

training en begeleiding via nieuwe trainingsproducten, diensten en faciliteiten. 

mailto:motivatietoolbox@isldb.nl
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website: www.isldb.nl 

http://www.isldb.nl/

