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SEMINAR 

Praktisch relevant! Vernieuwende statistiek in de sportwetenschap 

 

Op woensdag 17 en donderdag 18 mei organiseert Uitgeverij Sportgericht op Nationaal 

Sportcentrum Papendal (Arnhem) het tweedaagse sportwetenschappelijke seminar ‘Praktisch 

relevant! Vernieuwende statistiek in de sportwetenschap’. 

 

� Docent 

Prof. Will Hopkins, hoogleraar Research Design and Statistics, College of Sport and Exercise Science, 

Victoria University, Melbourne, Australia. 

 

� Inhoud 

De inhoud van het seminar betreft Magnitude Based Inferences (MBI) en aanverwante statische 

analysetechnieken.  Met deze vernieuwende methoden en de bijbehorende hulpmiddelen op de website 

www.sportsci.org draagt prof. Hopkins op unieke wijze bij aan de praktische samenwerking tussen sport en 

wetenschap. Het programma (zie hieronder) staat op hoofdlijnen vast, maar de deelnemers zullen in 

de gelegenheid worden gesteld hier invloed op uit te oefenen.  

Prof. Hopkins zal uitgebreid ingaan op de theoretische concepten, maar er zal ook ruimschoots 

gelegenheid zijn om kennis te maken en te oefenen met de praktische tools die hij beschikbaar 

stelt en met het open access statistische pakket SAS. 

Een artikel uit 2015 van Bas Van Hooren en Albert Smit over de thematiek van dit seminar is te 

lezen op www.sport-gericht.nl/site-sport-gericht.nl/assets/files/1247/sg_2015_4_42_48_vanhooren.pdf 

 

� Programma 

 
Dag 1 - woensdag 17 mei 

   
9:00 9:30 Arrival of participants, informal acquaintance, coffee / tea 

9:30 11:00 Introduction to MBI, difference between NHT (null hypothesis testing) and MBI with practical examples 

11:00 11:15 Break 

11:15 12:15 How to optimize designs for various studies, including validity and reliability studies 

12:15 12:30 Wrap-up morning session 

12:30 13:30 Lunch 

13:30 14:15 How to use the spreadsheets with MBI to analyze controlled trials and group means 

14:15 15:00 How to derive MBI from analysis done with statistical packages (e.g., from p values) 

15:00 15:15 Break 

15:15 16:15 Medal-winning enhancements of performance 

16:15 17:15 Masterclasses / plenary consultations / open discussions about attendees’ projects 

17:15 17:30 Wrap-up 

   

Dag 2 - donderdag 18 mei 

   
9:00 9:30 Arrival of participants, coffee / tea 

9:30 10:30 Introduction to SAS studio 

10:30 11:15 Meta-analysis with MBI 



11:15 11:30 Break 

11:30 12:30 How to determine individual responses to training/how to use MBI for individual athletes in an elite-

sport context 

12:30 13:30 Lunch 

13:30 15:15 Masterclasses / plenary consultations / open discussions about attendees’ projects 

15:15 15:30 Break 

15:30 17:00 Masterclasses / plenary consultations / open discussions about attendees’ projects 

17:00 17:30 Wrap-up 

 

� Voertaal 

De voertaal tijdens het seminar is Engels. 

 

� Kosten 

Uw investering (in euro’s, excl. 21% BTW) bedraagt: 

 

Sportgericht abonnee? inschrijving t/m 31 maart inschrijving na 31 maart 

ja 325 375 

nee 395 445 

 

Bent u nog niet geabonneerd op Sportgericht? Overweeg dan een abonnement te nemen, want 

dan bent u in totaal goedkoper uit. 

 

� Inschrijving 

U kunt zich op www.sport-gericht.nl/praktisch-relevant/ inschrijven voor het seminar. Het 

maximale aantal deelnemers aan dit seminar is beperkt tot 15. Tot en met zondag 19 maart krijgen 

embedded scientists die aantoonbaar werken voor een topsportprogramma van een Nederlandse 

sportbond voorrang bij inschrijving. Vanaf 20 maart komt deze voorrang te vervallen. De 

inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Als wij uw inschrijving kunnen 

honoreren ontvangt u een bevestigingsmail met daarbij een factuur, die u binnen 5 werkdagen 

dient te betalen. Pas na betaling van de factuur is uw inschrijving definitief. Betaalt u niet op tijd, 

dan komt uw inschrijving helaas te vervallen en zult u zich opnieuw moeten inschrijven, met de 

kans dat u niet meer kunt deelnemen. Als wij uw inschrijving niet (meer) kunnen honoreren zetten 

wij u op een wachtlijst. U ontvangt hierover uiteraard zo spoedig mogelijk bericht van ons. 

 

� Annulering en vervanging 

Als wij uw inschrijving hebben bevestigd kunt u deze t/m 31 maart schriftelijk annuleren tegen 

betaling van € 50,00 administratiekosten. Wij sturen u hiervoor een factuur. Uw annulering is pas 

van kracht na betaling van deze factuur.  

Vanaf 1 april is annuleren van uw inschrijving niet meer mogelijk en blijft u het volledige 

cursusgeld verschuldigd. U kunt zich desgewenst wel laten vervangen door iemand anders. Geef in 

dat geval naam, postadres, e-mail en telefoonnummer van de vervanger per e-mail aan ons door. 

Uitgeverij Sportgericht behoudt ten allen tijde het recht om het seminar te annuleren en is daarbij 



niet aansprakelijk voor eventueel door deelnemers gemaakte kosten. Bij annulering worden reeds 

gedane betalingen uiteraard naar u teruggeboekt. 

 

� Certificaat 

Bij inschrijving kunt u in het veld [Opmerking] aangeven dat u een getuigschrift wilt ontvangen. Dit 

zal dan na afloop van het seminar aan u worden uitgereikt. 

 

� Meer informatie 

Voor vragen en suggesties m.b.t. de inhoud van het seminar kunt u terecht bij Bas Van Hooren, e-

mail basvanhooren@hotmail.com, telefoon 06-51643957. 

Voor alle andere vragen neemt u contact op met Uitgeverij Sportgericht via e-mail 

sportgericht@xs4all.nl / telefoon 0172-230681. 

 

� Organisatie 

Uitgeverij Sportgericht 

Hanno van der Loo, uitgever 

Julianastraat 73 

2771 EB  BOSKOOP 

sportgericht@xs4all.nl 

+31 (0)172-230681 

www.sport-gericht.nl 

Twitter: @Sportgericht 

Facebook: www.facebook.com/Sportgericht 

KvK nummer: 29045338 

BTW nummer: 183193751B01 


