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VOORSTELLING VAN HET PROEFSCHRIFT
Binnen onze steden groeit vandaag de dag nog steeds een aanzienlijk deel van de jongeren
op in maatschappelijk kwetsbare situaties, met het risico op sociale uitsluiting van
verschillende instituties zoals onderwijs, arbeidsmarkt en vrije tijd. In toenemende mate
wordt aangenomen dat sport een middel kan zijn om deze jongeren te bereiken en met hen
‘aan de slag’ te gaan. De retoriek, beleidsmaatregelen en brede waaier aan initiatieven die
sport gebruiken voor ontwikkeling en sociale verandering vallen samen onder de noemer
‘sport for development’ of ‘sport-voor-ontwikkeling’ (SvO). Aan de basis van het dominante
SvO-discours liggen echter een aantal problematische veronderstellingen die passen binnen
de bredere maatschappelijke discoursen over deze jongeren, hun problemen en hun noden.
Een juiste nodenanalyse is nochtans essentieel voor een effectieve en efficiënte aanpak van
de problemen waar jongeren mee worden geconfronteerd, en dus ook via SvO. Bovendien
hebben tal van onderzoeken inmiddels aangetoond dat de relatie tussen sportdeelname en
positieve ontwikkeling afhangt van een combinatie van verschillende contextuele factoren,
educatieve componenten en pedagogische processen. Aangezien deze onderzoeken te
weinig rekening houden met de ruimere maatschappelijke context waarin jongeren zich
bevinden, vertrok deze doctoraatsstudie vanuit een kritisch-sociologisch perspectief om na
te gaan hoe en in welke mate SvO-initiatieven kunnen bijdragen aan ontwikkeling en sociale
verandering en op welke manier dit kan worden gemonitord, geëvalueerd en ondersteund.
Binnen deze studie werkte Zeno Nols samen met zes stedelijke SvO-initiatieven uit Brussel,
Antwerpen en Genk: Brussels Boxing Academy, Brussels Jiu-Jitsu Academy, Antwerp Wolf
Pack, City Pirates Antwerpen, Kras Sport Antwerpen en Opboksen Genk.

CURRICULUM VITAE
Zeno Nols (geboren op 28 november 1986 te Wilrijk) behaalde in 2009 een Master in
de Sociologie aan de Universiteit Antwerpen en in 2010 een Postgraduaat
Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2010 ging hij als onderzoeker
aan de slag bij de onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel). Daar
werkte hij op verschillende onderzoeksprojecten rond de maatschappelijke
meerwaarde van sport met betrekking tot participatie, ontwikkeling, tewerkstelling,
detentie en rehabilitatie, sociale integratie en inclusie, en kritisch burgerschap. In 2014
begon hij een doctoraatsstudie over ‘Sociale verandering door sport-voorontwikkelingsinitiatieven’ vanuit een kritisch-sociologisch en -pedagogisch perspectief.
Binnen deze studie ging hij na hoe en in welke mate stedelijke SvO-initiatieven kunnen
bijdragen aan ontwikkeling en sociale verandering en op welke manier dit kan worden
gemonitord, geëvalueerd en ondersteund.

