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#wewinnenv eelmetspor t

Sport en integriteit 

Integrale voorlichting voor topsporters 
over matchfixing, grensoverschrijdend 
gedrag en doping

5 oktober 2021

NOC*NSF

• optimale sportomstandigheden voor iedereen 

• veilige, eerlijke en open sport 

• integriteit aanmoedigen en bewaken

• professioneel, structureel en integraal

• doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag tegengaan

• belangrijke pijlers: preventie, educatie en voorlichting

Visie Sport & integriteit 2024

Preventie voor topsporters

• vooral antidoping (doorlopende Leerlijn ‘Schone Sport’)

• nog niet (zo veel) op grensoverschrijdend gedrag en matchfixing

• integrale benadering: signaleren, bespreken en melden altijd relevant

• doelstelling 2021:

1. ontwikkelen curricula (Marsha van Ruijven)

2. ontwikkelen basiseducatiemodule (m.m.v denktank integriteit)

3. ontwikkeling en pilot ‘train de trainer’

Educatie en voorlichting

1. Ontwikkeling curricula

Marsha van Ruijven (Victoria Sports) i.o.v. NOC*NSF 
Korte introductie:
Achtergrond: Oud topsporter (jong-oranje handbal, handbalacademie en eredivisie handbal), Gezinslid van a-sportster 
(wereldkampioen shorttrack). Werkervaring:  >10 jaar ervaring binnen het voortgezet onderwijs in verschillende rollen 
(docent Lichamelijke Opvoeding, sectieleider, projectleider, leidinggevende, voorzitter OR). Huidige rol: Eigenaresse 
van Victoria Sports dat z ich richt op projecten, ontwikkeling, implementatie en educatie met passie voor sport. 
Contactgegevens: info@victoriasports.nl of telefonisch via 06-30323457

• Doorlopende leerlijnen/curricula voor (top)sporters op:

- sociaal veilige sport (grensoverschrijdend gedrag)

- veilige en eerlijke sport (matchfixing)

• Identieke structuur als doorlopende leerlijn van de Dopingautoriteit:

- schone sport (doping)

Doorlopende leerlijnen

1. Ontwikkeling curricula

Stappen om te komen tot volledige curricula die aansluiten bij de doelgroep

• I.s.m. Dopingautoriteit basisvragen opstellen voor de drie 
integriteitsthema’s 

• Beschikbare informatie verzamelen en structureren

• Met experts ontbrekende informatie ontwikkelen

• Leerdoelen koppelen aan informatie, differentiatie leerlijn per doelgroep 
(Canadese Long Term Athlete Development model)

 Goud: Trainen voor de winst (18+ jaar, elite) 

 Zilver: Trainen voor hoog niveau (15/16 – 21/23 jaar, internationaal niveau)

 Brons: Trainen voor omvang (11/12-15/16 jaar, nationaal niveau)

Voorbeelden en thema’s

2. Basiseducatiemodule

• leerdoel: eerste stap, basisvoorlichting

• op basis van curricula

• diverse vormen:

- live/fysiek

- live/digitaal

- e-learning

• met medewerking van ‘denktank integriteit’ (diverse sportbonden)

Integrale kennismaking met integriteit

mailto:info@victoriasports.nl
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3. Train-de-trainer

• opleiden 5-10 voorlichters voor basiseducatiemodule

• van sportbonden, Centrum Veilige Sport Nederland, Dopingautoriteit

• uitvoering in 2022 en 2023

• gezocht!

- potentiële voorlichters 

- sportbonden die educatiemodule willen laten uitvoeren

Poule van voorlichters


