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Samenvatting 
 
Lange tijd was het voor vrouwen niet toegestaan om sport te beoefenen. Hoewel het 
vandaag de dag voor veel vrouwen mogelijk is om mee te doen aan alle vormen van 
sport, zijn mannen bij de meeste sporten nog steeds in de meerderheid. Men kan zich 
afvragen welke aspecten rond sport een verklaring kunnen bieden voor nog steeds 
aanwezige sekseverschillen in sportdeelname. In deze scriptie wordt getracht 
sekseverschillen in sportdeelname te verklaren vanuit het meest opvallende kenmerk van 
sport: competitie. 

Sekseverschillen in deelname aan (competitieve) sport lijken verklaard te kunnen 
worden door het veelal competitieve en daarmee mannelijke karakter van sport. Naast 
een fundamenteel sekseverschil in competitiviteit, komt de rol van sociale factoren als 
stereotypen, sekserollen en opvoeding naar voren.  

Uit de hier te beschrijven onderzoeken komt bij mannen een algeheel grotere mate 

van competitiviteit naar voren dan bij vrouwen. Mannen lijken zowel binnen als buiten de 

sport meer competitiegericht in hun gedrag. Echter, dit sekseverschil in prestatieoriëntatie 

beperkt zich tot competitieve situaties. Vrouwen zijn net zo prestatiegericht als mannen, 

maar houden niet van directe competitie met anderen. Verder hechten vrouwen net zo 

veel waarde als mannen aan non-competitieve activiteiten binnen en buiten de sport. 

Mannen zijn meer ego-georiënteerd, terwijl vrouwen eerder een taakoriëntatie hanteren 

en een hogere intrinsieke motivatie. Competitieve situaties lijken eerder bij mannen dan 

bij vrouwen bij te dragen aan een verhoogde intrinsieke motivatie.  

Naast een fundamenteel sekseverschil in competitiviteit blijkt de invloed van 
sekserollen en stereotypen op sportdeelname en sportgedrag. Ouders, leraren, coaches en 
vriendjes hanteren stereotypen en beïnvloeden aan de hand van deze stereotypen de 
sportdeelname en de waargenomen competentie van een kind. Meisjes worden door veel 
ouders als minder competent in sport beoordeeld dan jongens en door meisjes en ouders 
wordt sport ook als minder belangrijk gezien voor meisjes dan voor jongens. Daarnaast 
worden jongens ook meer gestimuleerd in hun sportdeelname dan meisjes. Omdat 
competitief gedrag en daarmee de meeste sporten en het prototype atletisch lichaam 
volgens heersende stereotypen in strijd zijn met de vrouwelijke sekserol, voelen vrouwen 
zich minder competent in veel (competitieve) sportsituaties en waarderen sport vaak 
minder dan mannen.  

De bevonden resultaten bieden aanknopingspunten voor de praktijk. 
Aanmoediging van vrouwen om te sporten en bewustwording van stereotypering in de 
sport zijn vereisten om deelname van vrouwen aan sport te verhogen.  
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1. Inleiding  

 

In 1967 zorgde Katy Switzer voor veel ophef toen zij de regel overtrad die vrouwen 

verbood mee te doen aan de marathon. Vermomd als man liep zij mee in de marathon 

voor mannen. Pas in 1972 kwam er een officiële wet, de zogeheten Title IX van de 

Educational Amendments Act, om discriminatie tegen vrouwen in de sport te 

verminderen (Gill, 1999).  

Hoewel regelgeving tegen discriminatie van vrouwen het vandaag de dag voor 

veel vrouwen mogelijk maakt om mee te doen aan alle vormen van sport zijn mannen bij 

de meeste sporten nog steeds in de meerderheid. Vaak wordt er ook van mannen 

verwacht dat ze actiever deelnemen aan sport en meer gretige wedstrijddeelnemers zijn 

(Gill, 1988). Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), 

de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland, rapporteert dat het aantal mannen 

dat lid is van een bij NOC*NSF aangesloten sportorganisatie al jaren groter is dan het 

aantal vrouwen. Zo was in 2003 het percentage mannen 63,4% en het percentage 

vrouwen 36,6% (Tiessen, 2004). Men kan zich afvragen of de sekseverschillen in 

deelname aan sport verklaard kunnen worden door de kenmerken van sport. 

Het Olympische motto Citius, Altius, Fortius, dat vertaald kan worden als 

“sneller, hoger, sterker”, geeft aan dat sport vaak wordt beschouwd als een fysieke 

bezigheid. Onderzoek van Kane en Snyder uit 1989 wijst uit dat met name fysieke 

verschillen tussen mannen en vrouwen de kern vormen van stereotypen binnen de sport. 

Zo stelde Metheny in 1965 (aangehaald in Gill, 1999) dat fysieke sporten niet geschikt 

worden geacht voor vrouwen. Vrouwen zouden zich beter kunnen wenden tot de meer 

esthetische en individuele sporten in plaats zich te begeven in directe competitie of 



 6

teamsport. Uit de cijfers van  NOC*NSF is waar te nemen dat vrouwen binnen sommige 

sporten in de meerderheid zijn. Aan het synchroonzwemmen nemen bijvoorbeeld bijna 

zes keer zoveel vrouwen als mannen deel en bij de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie staan ruim twee keer zoveel vrouwen als mannen ingeschreven (Tiessen, 

2004). Het lijkt er op dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘mannelijke’ en 

‘vrouwelijke’ sporten.  

Een tweede kenmerk van sport is dat sport veelal wordt gekenmerkt door een 

competitief karakter. Competitie is dan een geïntegreerd deel van de activiteit of een 

toegevoegde component aan een non-competitieve situatie. Sportcompetities zijn sociale 

situaties waarin de prestaties van mensen met de prestaties van anderen worden 

vergeleken en met eerdere prestaties (Thomassen, 1996). Hierbij kan competitie 

onderverdeeld worden in indirecte en directe competitie. Bij indirecte competitie tracht 

een individu of een groep eerdere prestaties te verbeteren aan de hand van persoonlijke 

standaards. Bij directe competitie strijden individuen direct tegen elkaar en probeert elk 

individu zijn eigen succes te maximaliseren en het succes van de tegenstander te 

minimaliseren (Deci & Ryan, 1985). Hierbij kan men denken aan een reeks wedstrijden 

tussen verschillende clubs of individuele wedstrijden tussen twee of meer personen. Vaak 

worden sportprestaties binnen een competitieve situatie geëvalueerd door aanwezige 

anderen (Gill, 1993). Daarnaast verschaffen competitieve situaties externe en interne 

beloningen (Cox, 2002).  

De eigenschap die ervoor zorgt dat een individu een competitieve situatie opzoekt 

is competitiviteit. Competitiviteit kan simpelweg omschreven worden als de neiging van 

een individu om wel of niet met anderen te willen wedijveren (Scanlan, 1982). Duidelijk 

is dat sommige sportbeoefenaars competitief zijn en andere helemaal niet (Gill, 1993). 

 

De vraag is of vrouwen minder competitief zijn ingesteld dan mannen en door het veelal 

competitieve en wellicht mannelijke karakter van sport minder deelnemen aan 

(competitieve) sporten dan mannen. In deze scriptie zal gekeken worden naar 

sekseverschillen in competitiviteit binnen de sport. De vraag die in deze scriptie dan ook 

centraal staat is: Zijn er sekseverschillen in competitiviteit en wat zijn de mogelijke 

verklaringen voor een eventueel aanwezig sekseverschil?  
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Om deze vraag te beantwoorden zullen eerst algemene theorieën rond (het 

ontstaan van) competitief gedrag behandeld worden en zal gekeken worden naar 

individuele verschillen in competitiviteit. Omdat competitiviteit kan worden gedefinieerd 

als prestatieoriëntatie in competitieve sport (Gill, 1993) zullen algemene theorieën rond 

prestatiemotivatie eveneens aan bod komen. Vervolgens zal aan de hand van een aantal 

onderzoeken worden gekeken of er een sekseverschil in competitiviteit is. Daartoe komt 

competitief gedrag binnen en buiten de sport aan de orde. Daaropvolgend wordt ingegaan 

op mogelijke determinanten van een eventueel aanwezig sekseverschil in competitiviteit. 

Tot slot worden de maatschappelijke implicaties van de gevonden resultaten beschreven 

naast een alomvattende conclusie.  
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2. Individuele verschillen in competitiviteit  

 

Onderzoek naar individuele verschillen is één van de hoekstenen binnen zowel 

psychologie als sportpsychologie. Sport wordt veelal gekenmerkt door een competitief 

karakter. Individuele verschillen zijn nergens duidelijker aanwijsbaar dan in competitieve 

situaties. Zo ziet men bijvoorbeeld in de topsport een grote variatie in individuele doelen, 

strategieën, gedrag en algemene competitieve oriëntatie (Gill, 1993). In dit hoofdstuk zal 

worden ingegaan op individuele verschillen in competitiviteit. Daartoe komen allereerst 

theorieën met betrekking tot het ontstaan van competitief gedrag aan de orde.  

 

2.1 De ontwikkeling van competitief gedrag 

White (1959) veronderstelt dat elk individu over een fundamenteel aangeboren motief 

beschikt om competent of effectief te zijn. Het stadiamodel van Veroff uit 1969 (Scanlan, 

1978) bouwt verder op deze basiscompetentie en beschrijft verschillende stadia die 

doorlopen worden tijdens de ontwikkeling. Individuen beginnen met autonome 

prestatieactiviteiten door het stellen van interne standaards en het evalueren van succes. 

Rond het vierde of vijfde levensjaar vergelijken individuen zichzelf met anderen in het 

volgende stadium, het sociale vergelijkingsstadium. Sociale vergelijking staat daarbij 

gelijk aan competitie. In dit stadium ontwikkelt zich de wens zich met anderen te 

vergelijken. Deze wens uit zich in competitief gedrag, zoals het afpakken van speelgoed, 

zelflof, denigreren van de concurrent en zijn werk en pogingen om te winnen. Kinderen 

leren dat sneller of beter zijn dan iemand anders duidt op een grotere competentie 

(Nicholls, 1989).  
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Scanlan (1978) stelt dat individuen die als ‘competitief’ worden beschouwd zich 

in het sociale vergelijkingsstadium bevinden of in een geïntegreerd stadium, waarin 

gebruik wordt gemaakt van zowel interne standaards als sociale vergelijking. Individuen 

in het sociale vergelijkingsstadium zullen alleen succes willen behalen in competitieve 

situaties en worden gezien als hypercompetitief. Zij zullen elke situatie op een 

competitieve manier benaderen. Het individu in het geïntegreerde stadium is competitief 

en zal strijden voor succes in competitieve situaties, maar zal streven naar interne 

prestatiedoelen op een adequate manier. Individuen in het autonome stadium zullen 

competitie vermijden of streven naar prestaties op een non-competitieve manier.  

 

2.2 Theorieën omtrent prestatiemotivatie in de sport 

Competitiviteit kan worden gedefinieerd als prestatieoriëntatie in competitieve sport. 

Omdat competitiviteit kan worden beschouwd als een specifieke vorm van 

prestatiemotivatie, leveren prestatiemotivatietheorieën een conceptueel raamwerk voor 

sportpsychologisch onderzoek naar competitieve oriëntatie (Gill, 1993). 

Prestatiemotivatie kan worden gedefinieerd als de oriëntatie om te streven naar succes, 

door te zetten bij een mogelijk falen en trots te zijn op behaalde resultaten (Singer, 

Murphey & Tennant, 1993).  

Individuele verschillen in prestatiemotivatie in de sport zijn van invloed op 

sportdeelname en sportgedrag. Iemand die sterk prestatie georiënteerd is in de sport zal 

vaker deelnemen aan sportactiviteiten, stelt uitdagende doelen en streeft naar 

competitieve uitdagingen. Individuen die minder prestatie georiënteerd zijn nemen 

minder vaak deel aan sportactiviteiten en zullen sporten met een competitief karakter 

veelal vermijden (Gill, 1988). Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld met betrekking 

tot prestatiemotivatie in de sport.  

 

2.2.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie: de zelfdeterminatietheorie en de 

competentie motivatie theorie  

 

De zelfdeterminatietheorie 
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In de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 1985) wordt verondersteld dat er drie 

psychologische basisbehoeften zijn die menselijk gedrag motiveren over verschillende 

domeinen. Deze drie behoeften zijn autonomie, competentie en relaties met anderen. De 

combinatie van de twee behoeften autonomie en competentie vormt de basis van de 

begrippen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie.  

Intrinsieke motivatie bestaat uit een combinatie van autonomie en uitdaging. 

Personen die intrinsiek gemotiveerd zijn beleven meer plezier aan hun sport, ervaren een 

positief affect en verhoogde niveaus van zelfwaardering. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan persoonlijke verbetering, nieuwsgierigheid en plezier in plaats van het verslaan van 

anderen. Extrinsieke motivatie daarentegen, wordt gekarakteriseerd door een verlies aan 

autonomie en uitdaging (Frederick-Recascino & Morris (2004). Er is sprake van 

extrinsieke motivatie bij deelname aan sport door goedkeuring van anderen, materiele 

beloningen en het verkrijgen van een sociale status (Weiss & Chaumeton, 1992).  

Competitieve situaties kunnen de intrinsieke en extrinsieke motivatie verhogen of 

ondermijnen. Een competitieve situatie kan een extrinsiek karakter hebben wanneer deze 

wordt waargenomen als een situatie waarin winnen de hoogste prioriteit heeft. Competitie 

kan ook een intrinsiek karakter hebben. Hierbij verschaft de competitieve situatie 

informatie over iemands competentie en effectiviteit. Wanneer iemand in een 

competitieve situatie minder gefocused is op winnen of verliezen en meer op goed spel, 

dan zal de competitieve situatie minder afbreuk doen aan iemands intrinsieke motivatie. 

In tegenstelling tot een intrinsiek gemotiveerd persoon zal een extrinsiek gemotiveerd 

persoon, ondanks goed spel, door verlies minder gemotiveerd blijven (Deci & Ryan, 

1985).  

Uit onderzoek van Fortier, Vallerand, Brière en Provencher (1995) bleek de 

intrinsieke motivatie om stimulatie te ervaren en dingen te voltooien bij competitieve 

atleten lager dan bij recreatieatleten. Dit kan duiden op een ondermijnende rol van 

competitie op intrinsieke motivatie. Zij geven als verklaring dat in een competitieve 

situatie de focus meer gericht is op winnen (extrinsiek gerelateerd aan de sport) dan in 

een recreatieve situatie, waar atleten eerder sporten omdat ze het leuk vinden en niet om 

te moeten winnen. Naast een afname van intrinsieke motivatie zal competitie ook leiden 

tot een grotere win-oriëntatie. Verder stellen Fortier et. al. dat uit de gevonden resultaten 
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men niet kan concluderen dat er een causale relatie is tussen prestatiemotivatie en 

sportstructuur (competitieve of recreatieve sport). Het is mogelijk dat de al dan niet 

competitieve sportstructuur van invloed is op het type motivatie, maar omgekeerd is het 

ook mogelijk dat het type motivatie van invloed is op de keuze voor competitieve of 

recreatieve sport. Daarnaast kan een derde variabele het verband tussen sportstructuur en 

motivatie verklaren, zoals bijvoorbeeld doeloriëntatie. Over doeloriëntatie gaat het in 

paragraaf 2.2.2.  

 

De Competentie Motivatie Theorie 

Een alternatieve theorie omtrent intrinsieke en extrinsieke motivatie oriëntatie is de 

competentie motivatie theorie van Harter (1978). Binnen deze theorie wordt 

prestatiemotivatie gerelateerd aan waargenomen competentie. Volgens Harter zijn 

individuen van naturen gemotiveerd om competent te zijn op verschillende 

prestatiegebieden, zoals sport. Individuen die zichzelf als competent beschouwen in een 

situatie zullen eerder geneigd zijn om plezier te ervaren in die situatie en zich in 

soortgelijke situaties te blijven begeven. Succesvolle pogingen tot beheersing dragen bij 

aan vergrote gevoelens van persoonlijke competentie, welke vervolgens leiden tot een 

vergrote competentiemotivatie. Personen met een hoge competentiemotivatie zullen 

uitdagendere taken kiezen, grotere inspanning uitoefenen en langer volhouden dan 

mensen met een lage competentiemotivatie en zullen zich eerder in een competitieve 

situatie begeven. Omgekeerd zal falen of afwijzing op een taak leiden tot negatief affect 

en een lage competentiemotivatie, waardoor competitieve situaties zullen worden 

vermeden. Harter stelt dat intrinsiek georiënteerde individuen een hoge eigen 

competentie ervaren en pogingen tot beheersing opzoeken en evalueren aan de hand van 

interne standaards. Extrinsiek georiënteerde personen hanteren een laag oordeel over de 

eigen competentie. Zij willen falen vermijden en evalueren eigen prestaties aan de hand 

van externe standaards en prestatiedoelen, zoals winnen of prestatiedruk.  

Black en Weiss (1992) benadrukken dat belangrijke anderen een bijdrage kunnen 

leveren aan het ontwikkelen van competentiemotivatie. Zo kunnen trainers, ouders en 

leraren door aanmoediging en positieve feedback bijdragen aan een vergroot 

zelfvertrouwen van de sporter.  
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 Atkinson (1964, 1974, aangehaald in Gill, 1993) stelt dat naast het willen 

bereiken van succes en competentie er eveneens de motivatie bestaat falen te willen 

vermijden. Competitieve personen hebben een hoge motivatie voor succes en een lage 

motivatie om falen te vermijden en zoeken uitdagende situaties op. Niet-competitieve 

personen vermijden competitieve situaties en zijn bang om te falen. Een interactie tussen 

de situatie en de persoonlijkheid van het individu bepalen het prestatiemotivatiegedrag. 

Gill (1993) bekritiseert de tweedeling van Atkinson in competitieve en niet-competitieve 

personen en merkt op dat prestatiemotivatie varieert over verschillende domeinen. 

Individuele prestatiemotivatie binnen de sport kan verschillen van prestatiemotivatie op 

bijvoorbeeld academisch of artistiek gebied. Daarnaast kan men zich afvragen in 

hoeverre individuen kunnen veranderen in motivatiepatronen tijdens hun ontwikkeling. 

Menselijke gedachten, affect en gedrag komen tot stand door voortdurende wederzijdse 

interactie tussen cognitieve, gedrags- en omgevingsdeterminanten (Bandura, 1977). 

Iemand die op jonge leeftijd geen enkele affiniteit koestert voor competitieve situaties, 

kan op latere leeftijd door stimulatie uit de omgeving wellicht alsnog interesse voor 

competitie ontwikkelen.  

 

2.2.2 Achievement Goal Theory, ego-oriëntatie en taakoriëntatie 

De achievement goal theory veronderstelt dat mensen hun grootste prestatiezorg is het 

laten zien van hoge bekwaamheid en het vermijden van het laten zien van lage 

bekwaamheid. De wijze waarop individuen succes definiëren en prestaties interpreteren 

en construeren beïnvloedt hierbij de betekenisgeving aan hun prestaties. Verder worden 

gedachten, gevoelens en daaropvolgende gedragingen beïnvloed door de doelen die 

individuen er op nahouden met betrekking tot het laten zien van bekwaamheid en het 

evalueren van succes (Chi, 2004). Nicholls (1984) stelt dat er twee onafhankelijke 

doeloriëntaties zijn: taakoriëntatie en ego-oriëntatie. Mensen kunnen worden gekenmerkt 

door een hoge of lage score op beide oriëntaties of een hoge score op de ene en een lage 

score op de andere oriëntatie. Mensen met een taakoriëntatie relateren succes aan eigen 

persoonlijke verbetering. Mensen met een ego-oriëntatie hechten belang aan het 

vergelijken van hun bekwaamheid met die van anderen, wat duidt op een vergrote mate 

van competitiviteit.   
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 De attributietheorie is naast de achievement goal theory een tweede cognitieve 

benadering van motivatie. De theorie betreft de wijze waarop mensen het gedrag van 

zichzelf en van anderen verklaren in termen van oorzaak en gevolg, en hoe dit van 

invloed is op hun motivatie. De attributietheorie zal in deze scriptie buiten beschouwing 

worden gelaten.  

 

2.3 Meting van prestatiemotivatie  

Om verschillende aspecten van prestatiemotivatie in de sport te meten ontwikkelden Gill 

en Deeter (1988) de Sport Orientation Questionnaire (SOQ). De SOQ meet drie aspecten 

van prestatiemotivatie in de sport: (a) competitiviteit – een basis prestatiemotivatie in 

competitieve sport, (b) winoriëntatie – een specifieke focus op winnen en (c) 

doeloriëntatie – een focus op persoonlijke standaards. Uit onderzoek van Gill (1993), 

waarin atleten werden vergeleken met niet-atleten op deze drie typen competitieve 

oriëntatie, kwam naar voren dat de atleten op zowel competitiviteit, winoriëntatie en 

doeloriëntatie significant hoger scoorden dan de niet-atleten. Competitiviteit bleek het 

grootste discriminerende vermogen te hebben tussen atleten en niet-atleten.  

Franken en Brown (1995) onderzochten de redenen waarom sommige mensen wel 

competitiegericht zijn en anderen nie t. De Competitiveness/Mastery Questionnaire 

(CMQ) werd daartoe ingevuld door 386 studenten. Er kwamen vijf schalen uit het 

onderzoek naar voren die een verklaring bieden voor individuele verschillen in 

competitiviteit. Sommige mensen zoeken competitieve situaties op, omdat ze hun 

prestaties willen verbeteren (1). Daarbij wordt minder waarde gehecht aan winnen. Voor 

anderen is winnen het meest belangrijk (2). Voor weer anderen levert competitie de 

motivatie die zal leiden tot verbetering van prestaties in de toekomst (3). Verder bleek dat 

sommige mensen gemotiveerd zijn om een goede prestatie te leveren (4) en dat anderen 

de voorkeur geven aan moeilijke taken (5). Na factorrotatie bleek dat de eerste drie 

schalen laden op de factor ego-, prestatie- of competitieve oriëntatie. De laatste twee 

schalen laden op de factor taak-, beheersings- of leeroriëntatie. Deze twee oriëntaties 

lijken op de eerdergenoemde taak en ego-oriëntaties van Nicholls (1984).   

In onderzoek van Franken, Hill en Kierstead (1994) naar de mate waarin 

competitiviteit een goede voorspeller is voor sportinteresse bleek dat mensen 
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geïnteresseerd zijn in competitieve sport omdat competitie leidt tot betere prestaties bij 

jezelf of observatie daarvan bij anderen (procesmotivatie) en omdat iemand zelf of 

iemand anders een winnaar kan zijn (uitkomstmotivatie).  

 
2.4 Conclusie 

Samengevat lijken mensen competitieve situaties op te zoeken omdat ze willen winnen, 

hun prestaties willen verbeteren of zichzelf willen motiveren voor prestaties in de 

toekomst. Er bestaan individuele verschillen in prestatiemotivatie.   

Mensen die meer ego-georiënteerd zijn willen hun prestaties vergelijken met die 

van anderen en zullen daardoor eerder competitieve situaties opzoeken. Echter, 

bevrediging wordt met name gehaald uit de overwinning van anderen en niet uit de 

waarneming en verbetering van eigen prestaties. Leren en verbetering zijn geen 

voldoende voorwaarden voor het ervaren van competentie en satisfactie. Verondersteld 

wordt dat mensen met een ego-oriëntatie eerder een gevoel van incompetentie ervaren, 

bijvoorbeeld door falen of het verliezen van anderen (Chi, 2004). Verder wordt verwacht 

dat ego-oriëntatie alleen zal leiden tot een optimale motivatie wanneer een persoon een 

hoog gevoel van zelfvertrouwen in zijn capaciteiten hanteert (Duda, Chi, Newton, 

Walling & Catley, 1995).  

Mensen met overheersend een taakoriëntatie zien sport als een doel op zich. 

Winnen is niet het meest belangrijk. Dit zal wellicht leiden tot een verminderde deelname 

aan competitieve situaties, maar tot een grotere algehele motivatie. Verder lijkt 

taakoriëntatie positief gerelateerd aan intrinsieke motivatie, terwijl ego-oriëntatie 

gerelateerd is aan een verlaagde intrinsieke motivatie. Personen die intrinsiek 

gemotiveerd zijn beleven zowel binnen als buiten competitieve situaties meer plezier aan 

hun sport en ervaren een groter positief affect en hogere niveaus van zelfwaardering dan 

personen die extrinsiek gemotiveerd zijn.  

Gevoelens van competentie dragen eveneens bij aan een verhoogde 

prestatiemotivatie. Na een succeservaring in een competitieve situatie wordt positieve 

feedback verkregen over de competentie van de sporter en zal zijn intrinsieke motivatie 

toenemen. Competitie kan de intrinsieke motivatie ook ondermijnen, bijvoorbeeld na een 

faalervaring of bij het ervaren van prestatiedruk. 
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3. Sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie 

 

De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is of er sekseverschillen zijn in 

competitiviteit. Een sekseverschil in competitiviteit zou een verklaring kunnen zijn voor 

de verminderde deelname van vrouwen aan competitieve sporten. Hiertoe zal worden 

gekeken naar sekseverschillen in competitief gedrag en competitieve oriëntatie zowel 

binnen als buiten de sport en op verschillende leeftijden. Een alternatieve verklaring voor 

de verminderde deelname van vrouwen aan competitieve sporten zou kunnen zijn dat 

vrouwen zowel binnen als buiten de sport minder prestatiegericht zijn dan mannen. 

Tevens zal daarom ingegaan worden op sekseverschillen in algemene prestatiemotivatie. 

Daarnaast zullen sekseverschillen in interesse in sport in het algemeen aan de orde 

komen, om uit te sluiten dat de verminderde deelname van vrouwen aan competitieve 

sporten te wijten is aan een lagere interesse in sport dan mannen.  

 

3.1 Onderzoek naar sekseverschillen in competitief gedrag bij kinderen 

Benenson et. al. (2002) stellen dat sekseverschillen in competitiviteit één van de meest 

consistent gedocumenteerde bevindingen is binnen het onderzoek naar kinderen. 

Onderzoek van Lever (1976) wijst uit dat jongens directe competitieve spelletjes doen en 

van teamsporten houden waarin er een winnaar en een verliezer is. Meisjes praten eerder 

of spelen spelletjes waarin de nadruk niet direct ligt op het vergelijken van gedrag met 

anderen. Ook zijn meisjes eerder dan jongens geneigd om gesprekken over relatieve 

superioriteit af te wijzen. Maccoby (1990) concludeert in een overzichtsartikel met 

betrekking tot taalgebruik bij kinderen: “…in male groups, there is more concern with 

issues of dominance…” (p. 516). Ook stelt Maccoby dat het speelgedrag van jongens 

ruwer is dan dat van meisjes en dat jongens zich meer richten op dominantie en 
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competitie. Swann (1992) concludeert dat meisjes over het algemeen meer collaboratief 

taalgebruik hanteren en jongens eerder competitief taalgebruik.  

Een onderzoek van McClintock en Moskowitz (1976) was gericht op 

individualistisch, coöperatief en competitief keuzegedrag bij 342 kinderen van 5 tot  

8 ½  jaar. Er werden drie condities gecreëerd: een individualistische, een coöperatieve en 

een competitieve conditie, waarin respectievelijk eigen opbrengst, gezamenlijke 

opbrengst en verschil in opbrengst bij de kinderen gemaximaliseerd diende te worden. 

Een klein, maar significant sekseverschil in competitiviteit werd gevonden, waarbij 

jongens in zowel de individualistische als de competitieve conditie vaker competitieve 

keuzes maakten dan meisjes. Een nadeel is dat er niet gekeken werd naar het keuzegedrag 

bij kinderen jonger dan 5 jaar. 

Knight en Kagan (1981) geven aan dat discrepantie is in de resultaten van 

onderzoek naar sekseverschillen in competitiviteit en dat dit te wijten is aan de gebruikte 

onderzoeksmethoden. Het gevonden (kleine) sekseverschil in competitiviteit in het 

onderzoek van McClintock en Moskowitz (1976) zou te wijten kunnen zijn aan de 

overlap van de keuzemogelijkheden. Zo zou er bijvoorbeeld een keuzesituatie kunnen 

zijn met een individualistische en een coöperatieve optie, waarbij de coöperatieve optie 

ook de eigen opbrengst maximaliseert of een keuzesituatie waarbij er geen 

individualistische keuzemogelijkheid is dus waar men automatisch een competitieve of 

coöperatieve keuzemogelijkheid moet kiezen. Enige voorzichtigheid is dus geboden bij 

het concluderen dat jongens competitiever zijn op dit soort taken dan meisjes. 

Moely, Skarin en Weil (1979) deden onderzoek naar sekseverschillen in 

competitief en coöperatief gedrag bij een bordspel bij 72 kinderen tussen de 7 en 9 jaar en 

bij 60 kinderen tussen de 3;5 en 7;9 jaar. De tegenstanders waren hierbij van hetzelfde of 

van het andere geslacht. Bij beide leeftijdsgroepen waren meisjes competitiever wanneer 

ze het spel met jongens speelden dan met meisjes. De jongere jongens waren 

competitiever wanneer ze het spel speelden met meisjes dan met jongens. De oudere 

jongens vertoonden een algehele neiging tot competitief gedrag, onafhankelijk van het 

geslacht van de tegenstander. Geconcludeerd kan worden dat het gedrag van meisjes 

wordt beïnvloed door het geslacht van tegenstander. Jongens vertoonden in beide 
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leeftijdsgroepen meer competitief gedrag dan meisjes en gaan naarmate ze ouder worden 

over van selectief competitief gedrag tot meer stereotiep mannelijk competitief gedrag.  

Naast competitief gedrag buiten de sport speelt competitiviteit ook binnen de 

sport voor jongens een belangrijke rol. Uit onderzoek naar doeloriëntatie in sport bij 

kinderen tussen de 9 en 13 jaar (White, Duda & Keller, 1998) bleek dat bij jongens het 

doel van sport is het vergroten van sociale status en populariteit, het ontwikkelen van 

tactieken en een superieure houding en het vergroten van de competitiviteit en drang om 

te winnen.  

 

3.2 Onderzoek naar sekseverschillen in competitieve oriëntatie en prestatiemotivatie 

bij volwassenen 

In deze paragraaf zal worden gekeken naar sekseverschillen in prestatiemotivatie en 

competitieve oriëntatie bij volwassenen binnen en buiten de sport. De meeste situaties 

binnen de sport worden gekenmerkt door een competitief karakter en de motivatie om te 

willen presteren is van grote invloed op de motivatie van de sporter in een competitieve 

situatie. Zoals reeds vermeld zijn mannen volgens een bekend stereotype competitiever 

en daarmee meer op prestatie georiënteerd dan vrouwen. Het is het interessant om te 

bekijken in hoeverre deze stereotype door onderzoek ondersteund wordt (Van der Horn, 

2004).  

Gill deed herhaaldelijk onderzoek naar sekseverschillen in competitieve 

oriëntatie. Aan de hand van de in 1988 door Gill en Deeter ontwikkelde eerdergenoemde 

Sport Orientation Questionnaire (Gill & Deeter, 1988) deed Gill in 1988 onderzoek bij 

scholieren en studenten naar sekseverschillen in competitieve oriëntatie en 

sportdeelname. Mannen scoorden hoger dan vrouwen op zowel winoriëntatie als 

competitiviteit en rapporteerden een grotere deelname aan competitieve activiteiten. Op 

de non-competitieve prestatiemotivatie scoorden de vrouwen even hoog als de mannen. 

Ook rapporteerden de vrouwen een even grote interesse in prestaties buiten de sport en 

deelname aan non-competitieve sportactiviteiten. Ook in 1993 kwam uit onderzoek van 

Gill een hogere mate van competitiviteit en winoriëntatie bij mannen naar voren binnen 

competitieve sporten, niet-competitieve sport en activiteiten buiten de sport. Vrouwen 

scoorden hoger op doeloriëntatie. Verder nemen mannen vaker deel aan competitieve 
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sporten en hebben meer sportervaring dan vrouwen. Vrouwen participeren zowel binnen 

als buiten de sport net zo vaak als mannen in niet-competitieve activiteiten en waarderen 

sport en prestatie in gelijke mate, maar blijken minder geïnteresseerd in 

competitiegerichte en wingeoriënteerde activiteiten.  

Uit bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de sekseverschillen in 

competitiviteit los blijken te staan van interesse in sportactiviteiten of algemene 

prestatieoriëntatie. Mannen lijken meer georiënteerd op winnen en competitie dan 

vrouwen.  

 

Fortier, Vallerand, Brière en Provencher (1995) deden onderzoek naar sekseverschillen in 

verschillende typen extrinsieke en intrinsieke motivatie in sport aan de hand van de Sport 

Motivation Scale (SMS). Vrouwen bleken meer intrinsiek gemotiveerd te zijn om dingen 

te voltooien en te beheersen en vertoonden meer geïdentificeerde regulatie dan mannen. 

Van geïdentificeerde regulatie is sprake wanneer het individu een activiteit als belangrijk 

voor zichzelf beoordeelt. Vrouwen scoorden lager op externe regulatie en amotivation 

dan mannen. Men spreekt van externe regulatie wanneer gedrag tot stand komt door 

beloningen en druk van buitenaf. Amotivation houdt in dat iemand noch extrinsiek noch 

intrinsiek gemotiveerd is en dat iemand zijn gedragingen toeschrijft aan krachten van 

buitenaf.  Fortier et. al. stellen dat competitie intrinsieke motivatie ondermijnt. De focus 

is in een competitieve situatie meer gericht op winnen (extrinsiek gerela teerd aan de 

sport) dan in een recreatieve situatie, waar atleten eerder sporten omdat ze het leuk 

vinden. Uit onderzoek van Wagner, Lounsbury en Fitzgerald (1989) naar de perceptie 

van basketbalspelers met betrekking tot hun sport bleek een grotere intrinsieke motivatie 

bij vrouwelijke spelers dan bij mannelijke spelers. Personen met een intrinsieke motivatie 

zagen hun sport als ontspanning. Mannelijke basketbalspelers zagen hun sportactiviteiten 

eerder als werk.  

Weiss en Chaumeton (1992) stellen in een overzichtsartikel over 

motivatieoriëntatie in de sport dat de intrinsieke motivatie van vrouwen negatief wordt 

beïnvloed door competitie, terwijl bij mannen de intrinsieke motivatie door competitie 

juist verhoogd wordt.  



 19

 

White en Duda ontwikkelden in 1994 de Task and Ego Orientation in Sport 

Questionnaire (TEOSQ) voor het meten van individuele verschillen in doeloriëntatie in 

de sportcontext. Zij deden in 1994 onderzoek naar sekseverschillen in doeloriëntatie. Aan 

de hand van de TEOSQ werd taak- en ego-oriëntatie gemeten bij 235 mannelijke en 

vrouwelijke sportdeelnemers. Mannen bleken sterker egogeoriënteerd te zijn dan 

vrouwen en daarmee meer op winnen gericht. Op recreatief niveau scoorden vrouwen 

hoger op taakoriëntatie dan mannen. Verder bleek dat bij competitie op hoger niveau het 

sekseverschil in doeloriëntatie kleiner is en dat zowel mannen als vrouwen meer 

egogeoriënteerd zijn.  

 

3.3 Conclusie  

Uit de resultaten van bovenstaande onderzoeken komt naar voren dat jongens al op jonge 

leeftijd meer competitief gedrag vertonen dan meisjes. Deze neiging tot competitiviteit 

uit zich in speelgedrag, op keuzetaken en in taalgebruik. Ook op volwassen leeftijd zijn 

mannen meer dan vrouwen gericht op het aangaan van competitie en het willen winnen. 

Vrouwen lijken eerder een taakoriëntatie te hanteren en intrinsiek gemotiveerd te zijn dan 

mannen. Vrouwen geven aan net zo geïnteresseerd te zijn als mannen in non-

competitieve activiteiten en waarderen sport en het leveren van prestaties in gelijke mate. 

Vrouwen zien sport als een doel op zich. Mannen zijn meer gericht op winnen en 

statusverhoging en hanteren hiermee een hogere ego-oriëntatie dan vrouwen. Mannen 

zullen dan ook zowel binnen als buiten de sport vaker competitieve situaties opzoeken 

dan vrouwen. Vrouwen ervaren competitie vaak als aversief (Deci & Ryan, 1985). Het is 

wellicht mogelijk dat het aangaan van competitie bij mannen leidt tot een verhoging van 

de intrinsieke motivatie in tegenstelling tot bij vrouwen. Men kan concluderen dat 

sekseverschillen in prestatiemotivatie en deelname aan competitieve sporten te verklaren 

zijn door een sekseverschil in competitiviteit. 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat het verband tussen deelname in al dan niet 

competitieve situaties en type prestatiemotivatie niet causaal van aard hoeft te zijn. Het is 

niet duidelijk of type prestatiemotivatie van invloed is op deelname aan competitie of 

andersom, of dat een derde variabele het verband tussen type prestatiemotivatie en 
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deelname aan competitieve situaties kan verklaren. Meer onderzoek is nodig om 

conclusies te kunnen trekken over de precieze richting van het verband tussen deelname 

aan competitieve situaties en prestatiemotivatie. Tenslotte is het mogelijk dat 

sekseverschillen in prestatiemotivatie op hoog atletisch niveau verschillen van 

sekseverschillen in prestatiemotivatie op laag atletisch niveau en dat zowel mannen als 

vrouwen op hoog atletisch niveau eerder een ego-oriëntatie hanteren.  

 

Waar komen deze sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie vandaan? 

Binnen het onderzoek naar sekseverschillen vond in de jaren rond 1980 een verschuiving 

plaats. Waar eerst de nadruk lag op aangeboren sekseverschillen in persoonlijkheid werd 

later meer gewerkt vanuit een sociale benadering (Gill, 1999). In het volgende hoofdstuk 

zullen determinanten voor de sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie dan 

ook bekeken worden vanuit een sociale benadering. 
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4.  Sociale determinanten van sekseverschillen in competitiviteit en  

prestatiemotivatie  
 
In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar determinanten van de bevonden 

sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie. Mannen lijken over het 

algemeen meer competitiegericht dan vrouwen. Een competitieve oriëntatie zal leiden tot 

competitief gedrag en deelname aan competitieve sport.  

In dit hoofdstuk zal vanuit een sociale benadering worden gekeken naar 

determinanten van sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie. Binnen een 

sociale benadering ligt de nadruk op de invloed van factoren als cultuur, opvoeding, 

sekserollen en stereotypen.  

 

4.1 De expectancy-value theorie   

Een belangrijke theorie waarmee sekseverschillen in prestatiemotivatie in de sport 

verklaard kunnen worden vanuit een sociale benadering is de expectancy-value theorie 

van Eccles (Eccles & Harold, 1991). Binnen deze theorie wordt de motivatie voor en de 

keuze van prestatiesituaties beïnvloed door de verwachtingen omtrent persoonlijke 

prestaties en de waarde die men hecht aan de prestatiesituatie. Persoonlijke 

verwachtingen en waarde worden gevormd door subjectieve interpretaties. 

Sekseverschillen en individuele verschillen in waarde en verwachtingen ontwikkelen zich 

aan de hand van persoonlijke ervaringen en doelen en de invloed van sekserollen, sociaal-

culturele normen, stereotypen, schemata en socialisatieprocessen. Bovendien wordt 

verondersteld dat de verwachting ten aanzien van sportprestaties de waardering van de 

prestatiesituatie beïnvloedt. Op dit punt sluit de expectancy-value theorie aan bij de 

eerdergenoemde competentie motivatie theorie van Harter (1978), waarin iemands 

prestatiemotivatie toeneemt bij een hoge waargenomen competentie.  
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Uit een onderzoek van Eccles en Harold (1991) komen sekseverschillen naar voren in 

verwachtingen en waarde met betrekking tot sportprestaties. Jongens waarderen sport 

meer dan meisjes en zien zichzelf hierin ook als competenter dan meisjes zichzelf zien. 

De expectancy-value theorie werd in het onderzoek ondersteund. Jongens bleken meer 

vrije tijd te besteden aan sport dan meisjes en het sekseverschil in tijdsbesteding aan sport 

kan volledig verklaard worden door de verwachtingen en de waarde met betrekking tot 

sportprestaties. Kinderen zullen eerder activiteiten kiezen waar ze de meeste waarde aan 

hechten en waarbij ze een groter gevoel van zelfvertrouwen ervaren.  

Lenney (1977) stelt dat vrouwen vaak minder zelfvertrouwen dan mannen hebben 

in prestatiesituaties zoals sport, maar dat dit afhankelijk is van de soort taak en eventuele 

vergelijking met anderen. Wanneer de nadruk in een prestatiesituatie ligt op vergelijking 

met anderen zal het zelfvertrouwen van vrouwen in die situatie lager zijn dan het 

zelfvertrouwen van mannen. Vrouwen zullen meer zelfvertrouwen ervaren in situaties en 

op taken die zij of anderen als passend bij hun sekse beschouwen. Genderstereotypering 

beïnvloedt op deze manier waargenomen competentie in een prestatiesituatie. Sport 

wordt volgens een bekend stereotype vaak nog steeds gezien als een mannelijk domein 

(Van der Horn, 2004). Wanneer in het onderzoek van Eccles en Harold (1991) gebruik 

werd gemaakt van stereotypen werd sport als meer stereotiep beoordeeld dan rekenen of 

lezen. Meisjes zien zichzelf reeds in de eerste klas van de lagere school als minder 

getalenteerd in sport dan jongens. Meisjes hechten meer waarde aan schoolprestaties dan 

aan sport en beschouwen zichzelf in schoolprestaties meer competent dan in sport. 

Beoordeling van competentie blijkt samen te hangen met de waarde die een activiteit 

heeft en tezamen worden de waardering en waargenomen competentie beïnvloed door de 

seksegeschiktheid van de taak.     

Van mannen wordt vaak verwacht dat ze competitiever zijn dan vrouwen (Bem, 

1974). Bekende stereotypen zoals deze beïnvloeden de houding van mannen en vrouwen 

tegenover sport en daarmee hun sekserol. Het is daarom aannemelijk dat vrouwen zich in 

de sport en in competitieve situaties buiten de sport ongemakkelijk en minder competent 

voelen, omdat competitief gedrag in strijd is met de vrouwelijke sekserol. Zo bleek uit 

onderzoek van Benenson et. al. (2002) dat bij kinderen van 5 en 9 jaar meisjes onderling 

meer ongemak vertoonden dan jongens onderling op een competitieve taak.  



 23

Naast de stereotype dat sport veelal een mannelijke bezigheid is en mannen 

competitiever zijn dan vrouwen is de stereotype vrouw verzorgend, gehoorzaam en 

verantwoordelijk. Ze is emotioneel responsief en georiënteerd op hechte interpersoonlijke 

relaties (Lewko & Greendorfer, 1978). Direct de strijd aangaan met anderen door middel 

van competitie verhoogt het risico de gevoelens van anderen te schaden en is in strijd met 

de vrouwelijke sekserol. Verder vereisen sporten met een fysiek karakter en op hoger 

competitief niveau grotere spierkracht. Een gespierd en mager lichaam is niet in lijn met 

de stereotype van een vrouwenlichaam (Bowker, Gadbois & Cornock, 2003). Vrouwen 

zullen om dit laatste gegeven eerder deelnemen aan de meer esthetische sporten.  

Naast stereotypen met betrekking tot sport is individuele sekserol-oriëntatie ook 

van invloed op prestatiemotivatie. Bem en Lenney (1976) vonden in hun onderzoek dat 

personen die een sterke sekserol-oriëntatie hanteren moeilijk te motiveren zijn om gedrag 

te vertonen dat niet geschikt wordt geacht bij hun eigen sekse. Zij zullen dit gedrag actief 

vermijden. Wanneer individuen met een sterke sekserol-oriëntatie gedrag vertoonden dat 

niet passend is bij hun sekse gaven ze aan meer psychologisch ongemak en meer 

negatieve gevoelens tegenover zichzelf te ervaren. Tevens bleek uit onderzoek van 

Bowker, Gadbois & Cornock (2003) dat adolescenten die deelnemen aan competitieve 

sport en een sterke vrouwelijke sekserol-oriëntatie hanteren minder zelfwaardering 

hebben en hun eigen atletische capaciteiten lager inschatten.   

Het lijkt of vrouwen sport minder waarderen en minder ze lfvertrouwen hebben in 

(competitieve) sportsituaties, omdat sport en competitie in strijd zijn met de vrouwelijke 

sekserol. Psychologisch ongemak bij het vertonen van gedrag dat niet passend is bij de 

eigen sekse komt overigens niet alleen onder vrouwen voor. Uit onderzoek van Lirgg, 

George, Chase en Ferguson (1996) bleken mannen minder zelfvertrouwen te ervaren op 

een taak die als vrouwelijk werd gezien.  

 

Samengevat lijken zowel mannen als vrouwen zich minder competent te voelen in 

prestatiesituaties die volgens stereotypen niet geschikt worden geacht voor hun sekse. 

Een verminderd gevoel van competentie in een prestatiesituatie zal volgens de 

expectancy-value theorie en de competentie motivatie theorie samengaan met een 

verminderde motivatie binnen die situatie. Vrouwen voelen zich over het algemeen 
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minder competent in situaties waarin de nadruk ligt op vergelijking met anderen. Het is 

mogelijk dat de verminderde deelname van vrouwen aan sport te wijten is aan een 

verminderd gevoel van competentie bij vrouwen door het competitieve en daarmee 

mannelijke karakter van sport, wat niet past binnen de vrouwelijke sekserol.  

 

4.2 Ontstaan van genderstereotypen  

Belangrijke anderen hebben een invloed op de ontwikkeling en het ontstaan van 

waargenomen competentie en motivatie bij het kind. Ouders, vriendjes, coaches en 

leraren zijn de belangrijkste informatiebronnen voor het kind met betrekking tot het 

inschatten van de eigen competentie en het nemen van beslissingen in de toekomst (Horn, 

1992). Echter, ouders worden net als andere mensen beïnvloed door stereotypen (Van der 

Horn, 2004). In de voorgaande paragraaf kwam naar voren dat sekserollen en stereotypen 

van invloed zijn op sekseverschillen in sportdeelname. Het is van belang te kijken naar de 

manier waarop individuen gesocialiseerd zijn naar sekserollen en rollen in de sport. 

Eccles en Harold (1991) stellen dat ouders een sleutelrol spelen binnen de 

socialisatieprocessen van stereotypen en sekserollen bij het kind. De kijk van ouders op 

de competentie van het kind en het belang dat door ouders gehecht wordt aan deze 

sportcompetentie zijn van invloed op de ontwikkeling van interesse voor sport en de 

beoordeling van de eigen competentie bij het kind. Zo beoordelen veel ouders dochters al 

vanaf de kleutertijd als minder talenvol in sport dan zonen. Ook verschaffen veel ouders 

zonen meer mogelijkheid tot sportdeelname dan dochters en zien sport als belangrijker 

voor zonen dan voor dochters (Eccles & Harold, 1991; Fredricks & Eccles, 2005). 

Jongens denken eerder dan meisjes dat hun ouders het belangrijk vinden dat ze goed zijn 

in sport en aan een sport deelnemen (Eccles & Harold, 1991). Hieruit blijkt de invloed 

van ouders op het kind ten aanzien van sportprestaties en deelname. Ook andere personen 

rond het kind zoals coaches en leraren hebben een socialiserende invloed op het kind 

(Van der Horn, 2004) en hanteren genderstereotypen met betrekking tot sport. Leraren 

beoordelen jongens als meer getalenteerd in sport dan meisjes (Eccles & Harold, 1991).    

 

Opgroeien met stereotypen leidt tot het doorwerken van genderstereotypen in het gedrag 

bij volwassenen (Van der Horn, 2004). Zo bleek in de voorgaande paragraaf de invloed 
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van sekserollen op waargenomen competentie in prestatiesituaties. Individuen ervaren 

een groter gevoel van competentie en daarmee een grotere motivatie in situaties die voor 

hun sekserol geschikt worden geacht. 

 

Zolang de genderstereotypering omtrent sport in stand wordt gehouden zal het 

sportdomein blijven worden gezien als een voornamelijk mannelijk domein. Deze 

genderstereotypering zorgt ervoor dat vrouwen hun competentie op sportgebied over het 

algemeen lager inschatten dan mannen en minder deel zullen nemen aan sport. Fredricks 

& Eccles (2005) stellen dat meer recente studies rapporteren dat de opvattingen van 

ouders over sport niet afhangen van de sekse van het kind. Het is mogelijk dat een 

toename in het belang van sport voor vrouwen sinds de jaren ’90 heeft geleid tot minder 

stereotypering bij ouders.  
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5. Discussie 

 

Sekseverschillen in deelname aan (competitieve) sport lijken verklaard te kunnen worden 

door het veelal competitieve en daarmee mannelijke karakter van sport. Naast een 

fundamenteel sekseverschil in competitiviteit, komt de rol van sociale factoren als 

stereotypen, sekserollen en opvoeding naar voren.  

Allereerst komt uit de beschreven onderzoeken bij mannen een algeheel grotere 

mate van competitiviteit naar voren dan bij vrouwen. Mannen lijken zowel binnen als 

buiten de sport meer competitiegericht in hun gedrag. Echter, dit sekseverschil in 

prestatieoriëntatie beperkt zich tot competitieve situaties. Vrouwen zijn net zo 

prestatiegericht als mannen, maar houden niet van directe competitie met anderen. Verder 

hechten vrouwen net zo veel waarde als mannen aan non-competitieve activiteiten binnen 

en buiten de sport. Een grotere mate van competitiviteit bij mannen gaat samen met een 

verhoogde ego-oriëntatie. Vrouwen hanteren eerder een taakoriëntatie, wat samen gaat 

met een verhoogde algehele intrinsieke motivatie. Bij de beoefening van sport zien 

vrouwen sport eerder als een doel op zich, terwijl mannen vaker gericht zijn op winnen. 

Competitieve situaties lijken eerder bij mannen dan bij vrouwen bij te dragen aan een 

verhoogde intrinsieke motivatie.  

Daarnaast blijkt de invloed van sekserollen en stereotypen op sportdeelname en 

sportgedrag. Stereotypen beïnvloeden de waargenomen competentie en daarmee de 

waarde die gehecht wordt aan een situatie. Ook hanteren ouders, leraren, coaches en 

vriendjes stereotypen en beïnvloeden aan de hand van deze stereotypen de sportdeelname 

en de waargenomen competentie van een kind. Meisjes worden bijvoorbeeld door veel 

ouders als minder competent in sport beoordeeld dan jongens en door meisjes en ouders 

wordt sport ook als minder belangrijk gezien voor meisjes dan voor jongens. Jongens 

worden dan ook meer gestimuleerd in hun sportdeelname dan meisjes. Omdat competitief 
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gedrag en daarmee de meeste sporten en het prototype atletisch lichaam volgens 

heersende stereotypen in strijd zijn met de vrouwelijke sekserol, voelen vrouwen zich 

minder competent in veel (competitieve) sportsituaties en waarderen sport vaak minder 

dan mannen. Vrouwen zullen zich eerder aangetrokken voelen tot de meer esthetische 

sporten. Eerder werd deze veronderstelling bevestigd door cijfers van het NOC*NSF.  

Wat duidelijk naar voren komt is dat seksegerelateerde gedragingen niet los 

kunnen worden gezien van de socialisatiegeschiedenis en de nabije dynamische 

socialisatiecontext. Naarmate er maatschappelijke veranderingen optreden zullen 

seksegerelateerde opvattingen en gedragingen eveneens veranderen (Gill, 1999). Zo 

konden sekseverschillen in sportdeelname vóór de aanname van de zogeheten Title IX 

bijvoorbeeld voor een groot deel verklaard worden door een verbod op sportdeelname 

voor vrouwen. Tegenwoordig zullen we moeten zoeken naar andere factoren die 

sekseverschillen in sportdeelname kunnen verklaren.  

 

Enige kanttekeningen dienen te worden geplaatst bij de beschreven onderzoeken naar 

sekseverschillen in competitiviteit en prestatiemotivatie. Ten eerste vindt veel van het 

beschreven onderzoek plaats binnen de Amerikaanse cultuur, waardoor men zich kan 

afvragen in hoeverre de resultaten te generaliseren zijn naar andere culturen. Ten tweede 

wordt generalisatie van onderzoek naar de invloed van ouders op de atletische motivatie 

bij kinderen eveneens bemoeilijkt omdat in veel van dit soort onderzoek mensen uit de 

blanke middenklasse als onderzoeksgroep worden gebruikt. Mensen uit andere 

bevolkingsgroepen hebben wellicht minder financiële mogelijkheden om de 

sportdeelname van hun kind te ondersteunen (Fredricks & Eccles, 2005). Ook bij ouders 

die zelf sporten op hoog atletisch niveau is te verwachten dat zij sportdeelname bij hun 

kind eerder zullen aanmoedigen dan ouders die minder affiniteit hebben met sport en zich 

minder laten beïnvloeden door genderstereotypen in de sport. Bovendien bleek dat bij 

atleten op hoger niveau het sekseverschil in doeloriëntatie kleiner is en dat zowel mannen 

als vrouwen meer egogeoriënteerd zijn. Winnen maakt immers op hoog niveau een 

belangrijk deel uit van hun sport. De bevonden resultaten met betrekking tot 

sekseverschillen in sportdeelname lijken daarom in mindere mate te generaliseren naar 

sport op hoger atletisch niveau. Ten derde wordt in onderzoek naar (sekseverschillen in) 
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prestatiemotivatie en competitiviteit in de sport gebruik gemaakt van verschillende 

meetinstrumenten en constructen. Hoewel men aan de hand van deze verschillende  

meetinstrumenten en constructen algemene uitspraken doet over prestatiemotivatie in de 

sport, is de vraag in hoeverre de resultaten te vergelijken zijn en men algemene 

conclusies rond prestatiemotivatie kan trekken. Bovendien hangen sekseverschillen in 

deelname aan sport af van de sporten die in het onderzoek aan bod komen. Nu het lijkt of 

er een onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ sporten 

zouden sekseverschillen in motivatie in de sport beïnvloed kunnen zijn door de 

verschillende soorten sport die in onderzoek aan bod komen. Tot slot kan men kan zich 

afvragen in hoeverre prestatiemotivatie een stabiele eigenschap is. Het is mogelijk dat 

iemands prestatiemotivatie verandert met de ontwikkeling en beïnvloedbaar is door 

stimulatie van anderen. Bovendien kan prestatiemotivatie variëren over verschillende 

domeinen (Gill, 1993).  

 

Gezien het belang van sport voor de fysieke gezondheid en de sociale ontwikkeling zijn 

interventies vereist om sport bij vrouwen aan te moedigen (Eccles & Harold, 1991).  

Aan de ene kant dienen coaches en traine rs in hun training rekening te houden 

met aangeboren sekseverschillen en individuele verschillen in sportoriëntatie (Van der 

Horn, 2004). Aan de andere kant komt de invloed van sociale processen op 

sekseverschillen in sportdeelname naar voren en is bewustwording van 

genderstereotypering in de sport onmisbaar. Zolang sport door ouders en in de media 

hoofdzakelijk wordt gezien als een competitieve, mannelijke bezigheid, zullen mannen en 

vrouwen hun zelfvertrouwen en hun sportvaardigheden ontwikkelen aan de hand van 

verschillende ervaringen en mogelijkheden (Gill, 1999) en zullen sekseverschillen in 

sportdeelname in stand worden gehouden. Het zelfvertrouwen van vrouwen in 

sportactiviteiten dient te worden verhoogd om de waarde van sport voor vrouwen te 

verhogen. Ook dient bij vrouwen in de sport meer de nadruk gelegd te worden op 

coöperatie en sociale interactie in tegenstelling tot competitie (Eccles & Harold, 1991).  

Ook in domeinen buiten de sport dient men rekening te houden met 

sekseverschillen in competitiviteit. Binnen de academische context is het mogelijk dat 

meisjes zich minder competent en gemotiveerd voelen in prestatiesituaties wanneer hun 
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prestaties worden vergeleken met anderen. Bovendien kunnen heersende stereotypen, 

bijvoorbeeld de stereotype dat jongens beter zijn in wiskunde dan meisjes, leiden tot 

soortgelijke gevoelens bij meisjes.  

 

Geconcludeerd kan worden dat wanneer men sekseverschillen in sportdeelname wil 

minimaliseren, men naast fundamentele sekseverschillen in competitiviteit rekening moet 

houden met nog altijd heersende genderstereotypering in de sport. 
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