
 
 
 

 pag. 1 

 

 

 

SportRaad Heiloo 
Inge de Moor 

Sportparticipatie in Heiloo 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Voorwoord  

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de SportRaad Heiloo. Het gehele onderzoek is 

gedaan door derdejaars Toegepaste Psychologie studente Inge de Moor. Zij heeft 

onderzoek gedaan naar sportparticipatie van de basisschoolleerlingen. Dit onderzoek is 

gericht op de kinderen van groep drie tot en met acht uit Heiloo. Daarnaast is onderzocht 

waarom kinderen zich juist wel of niet met sport bezighouden. Want hoe zit dat eigenlijk in 

Heiloo? Sporten er veel kinderen? Wat doen ze voor sport? Wat doen ze als ze niet 

sporten? En waarom sporten kinderen niet? Deze vragen hebben er onder andere toe 

geleidt om een onderzoek te starten. Dit onderzoek is een vervolg op het 

participatieonderzoek dat vorig jaar (2013) heeft plaatsgevonden (nulmeting).  

 

 

Heiloo, juli 2014 
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Inleiding  

 
Heiloo is een dorp met circa 20.000 inwoners. Cijfers wezen uit dat sportparticipatie in de 

leeftijdscategorie 5-10 jaar in Heiloo achterblijft bij het landelijke gemiddelde (van den Brink, 

Duin-de Boer, Leeuw den Bouter & Sinnige, 2010) 

Tijdens gesprekken tussen de diverse sportverenigingen in Heiloo is, op initiatief van de Sportraad 

Heiloo,  het plan geopperd om basisschool leerlingen meer in aanraking te laten komen met de 

diverse sportverenigingen en sporten in het dorp. Er zijn als vervolg hierop gesprekken gevoerd 

met de basisscholen. Uit deze gesprekken bleek dat er behoefte bestond aan kennismakings- en 

introductielessen van de diverse sporten (sport@school) (Aanvraag Sportstimulus, 2012). 

Onder de noemer Sport@School zijn sportverenigingen een traject ingegaan, waarbij de 

sportverenigingen hun expertise, voorzieningen en enthousiasme inbrengen tijdens de gymlessen 

voor leerlingen van de 11 basisscholen in Heiloo. 

Doel van het project Sport@School is onder andere om meer kinderen te laten sporten. Als effect 

zouden daardoor meer kinderen lid worden van een sportvereniging. 

De Sportraad Heiloo stelt zich als doel sporten en bewegen door zoveel mogelijk inwoners van 

Heiloo te bevorderen.  Zij doet dit ten behoeve van haar leden,  de sportverenigingen en waar 

mogelijk en gewenst in samenwerking met maatschappelijke organisaties in de sectoren Onderwijs, 

Zorg en Welzijn en Vrijwilligerswerk. Daarnaast onderhoudt zij ten behoeve van haar activiteiten 

contacten met het gemeentelijk bestuur en politiek (Sportraadheiloo.nl). 

Waarom is sport en beweging eigenlijk belangrijk voor kinderen?  

Naast dat sport leuk is, levert het ook een bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve 

ontwikkeling. Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en excelleren in de sport (Stuij, Wisse, 

Mossel, Lucassen & van den Dool, 2011). Daarnaast levert het ook een gezondere levensstijl op 

wat obesitas kan voorkomen en schooluitval tegen kan gaan (Stegeman, 2007).  De mate waarin 

kinderen sporten, wordt bepaald door verschillenden factoren. Zo is sporten en bewegen erfelijk 

bepaald,  daarnaast spelen  inter-persoonlijke invloeden, omgevingsfactoren en psychologische en 

maatschappelijke factoren een rol. Al deze factoren beïnvloeden elkaar, soms versterken ze elkaar 

en soms werken ze elkaar tegen (Stuij & Wisse at al, 2011).  

Zo blijkt uit onderzoek dat sportfaciliteiten en speelterreinen een belangrijke rol spelen.  

Hoe meer deze aanwezig zijn, hoe meer kinderen sporten. De Basisscholen spelen hierin dus een 

belangrijke factor. Denk hierbij aan de organisatie van sportgedrag, inrichting schoolplein, 

pauzetijd en de sportlessen die verschillend aangeboden worden. Dit kan namelijk per school 

verschillen. Hoe zit dit in Heiloo? Als naar de visies van scholen wordt gekeken dan blijkt één 
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school ‘bewegen’ in hun visie opgenomen te hebben, namelijk de Zuidwester. Zullen deze 

leerlingen ook daadwerkelijk meer aan sport doen?  

 

Uit het onderzoek ‘Hoe gezond is Heiloo’ van de GGD Hollands Noorden (2010), bleek dat in de 

Kop van Noord-Holland en West- Friesland 73% van de kinderen tussen de 4-12 jaar lid zijn van 

een sportvereniging. De GGD is niet op de hoogte van het lidmaatschap van de kinderen in Noord-

Kennemerland. Wel heeft de GGD onderzocht dat 15% niet aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen (NNGB) voldoet  (van den Brink, Duin-de Boer,  de Leeuw den Bouter & Sinnige, 2010). 

Dit houdt in dat deze kinderen niet voldoen aan de norm van 1 uur bewegen per dag.  

Om het sporten en bewegen in het basisonderwijs te kunnen stimuleren is het eerst noodzaak om te 

weten hoe de situatie er nu voorstaat. Daarom is er in 2013 vanuit de Sportraad een nulmeting 

gehouden onder alle basisscholen uit Heiloo. Deze nulmeting is uitgevoerd door drie CIOS 

studenten aan de hand van enquêtes. Alle basisschoolleerlingen, uit groep drie tot en met acht, 

hebben de gelegenheid gekregen om de enquête schriftelijk in te vullen. Uiteindelijk heeft 77 % 

van de leerlingen werkelijk de enquête ingevuld. De resultaten zijn verwerkt en bestudeerd.  

Uit deze nulmeting kwam naar voren dat  87% van de basisschoolleerlingen sport of beweegt. 81% 

is lid bij een sportvereniging.  

De Sportraad heeft ervoor gekozen om deze meting opnieuw uit te voeren en verder uit te breiden. 

Met dit onderzoek wil de Sportraad nog meer zicht krijgen in de sportparticipatie onder Heiloose 

basisschoolleerlingen, namelijk;   

1) Hoeveel kinderen zijn aangesloten bij een of meerdere sportverenigingen?;  

2) Hoeveel kinderen sporten of bewegen buiten een vereniging om?;  

3) Hoeveel kinderen doen er niet aan sport (zowel binnen als buiten een vereniging)?; 

4) Wat is de reden om niet (meer) te sporten? 

 

De resultaten van dit onderzoek zullen vergeleken worden met de nulmeting. De vraag is of er een 

stijging in zal zitten? Vervolgens zal het onderzoek zich toespitsen op de kinderen die niet 

participeren in de sport, zowel niet binnen als buiten verenigingsverband om. Hoe komt het nou dat 

het ene kind wel sport en het andere niet en waarom haken kinderen af?  Zijn het de jongens of juist 

de meisjes die niet participeren en in welke groep zitten deze kinderen? Kortom er komen allerlei 

vragen naar boven die met dit onderzoek onderzocht zullen worden.  

 

Aan de hand van de vier deelvragen kan er antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt; ‘Hoe staat het met de sportparticipatie onder de 

basisschoolleerlingen uit Heiloo’.  

 

Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden met behulp van verschillende methodes. De 
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methodes die toegepast worden zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze methodiek bestaat uit 

deskresearch, een vragenlijst en interviews.  

Begrippen 
Om misverstanden te voorkomen, zal er kort een begripsafbakening gegeven worden.  

 

- Onder sportparticipatie wordt verstaan iemand die lid is van een sportvereniging of sport  

buiten verenigingsverband (als iemand lid is, sport of beweegt buiten een vereniging om, dan 

participeert hij/zij in de sport).  

- In het onderzoek word gesproken over basisschoolleerlingen uit Heiloo. Hier wordt alleen 

groep drie tot en met acht bedoeld. Groep één en twee vallen in dit onderzoek dus niet onder de 

term ‘basisschoolleerlingen’. Onder het begrip ‘basisschoolleerlingen uit Heiloo’ vallen ook de 

basisschoolleerlingen van ‘Het Kleurenorkerst’ uit de gemeente Limmen. Deze school is net als 

de tien basisscholen uit Heiloo ook aangesloten bij het project Sport@School.  

- Als er wordt gesproken over de sportparticipatie in Heiloo word hier niet heel Heiloo mee 

bedoeld. Alleen de basisschoolleerlingen van groep drie tot en met acht uit Heiloo vallen onder 

dit begrip. 

- Later zal er gesproken worden over contactpersonen. Dit zijn leerkrachten die het 

aanspreekpunt zijn met betrekking tot sport@school. Zij zijn het aanspreekpunt voor de 

Sportraad en spelen de informatie door naar de directie en collega’s.  
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Methode  
 

In de methode wordt beschreven hoe het verloop van dit onderzoek is gegaan.  

Zoals eerder aangeven, wordt er gebruik gemaakt van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. 

Deze methodes zorgen ervoor dat de onderzoeksvraag ‘hoe staat het met de sportparticipatie onder 

de basisschoolleerlingen uit Heiloo’ wordt beantwoord. Allereerst volgt een beschrijving van de 

doelgroep. Vervolgens is te lezen welke materialen ingezet zijn en welke werkwijze is gevolgd.  

Doelgroep 
De doelgroep voor dit onderzoek zijn basisschoolleerlingen uit de gemeente Heiloo, in totaal zijn 

dit tien scholen plus Het Kleurenorkerst uit Limmen. Deze scholen nemen deel aan het 

Sport@School project van Sportraad Heiloo.  De deelnemende leerlingen zitten in groep drie tot en 

met acht. Groep één en twee worden, zoals eerder aangegeven, uitgesloten van het onderzoek. In 

totaal zijn dit 1732 kinderen. De leeftijd van deze leerlingen varieert van vijf tot en met dertien 

jaar. Er is voor deze doelgroep gekozen omdat de opdrachtgever de effecten van Sport@School wil 

meten.  Ook is dit de leeftijd waarop kinderen besluiten lid te worden van een vereniging. Het 

beoogde doel van de sportraad ‘meer kinderen in het basisonderwijs te stimuleren om te sporten en 

te bewegen’ sluit hierbij goed aan.  

Gebruikte methodes  
Om erachter te komen hoe het nu staat met de sportparticipatie van Heiloo, is er informatie op 

verschillende manieren verzameld en verspreid.  Er is gekozen voor een mix van kwalitatieve en 

kwantitatieve methodes van onderzoek, namelijk:  

1. deskresearch;  

2. voorlichting leerkrachten. 

3. vragenlijst; 

4. semi-gestructureerd groepsinterview;  

 

Nummers 1, 3 en 4 zijn methodes die gebruikt zijn om informatie te verzamelen. Nummer 2 is om 

de informatie te verspreiden. Hieronder is te lezen op welke manier de methodes zijn ingezet. 

Deskresearch 
Het onderzoek is gestart met een deskresearch. Dit houdt in dat er eerst is gekeken of er  

beschikbare informatie is dat aansluit bij de probleemstelling. Hier zijn eerdere onderzoeken 

gevonden die aansluiten bij dit onderzoek. Het wetenschappelijke sportonderzoek ‘de sportieve 

school – leerervaring met het concept De Sportieve School’ is gebruikt om zowel de vragenlijst als 
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interviewvragen te formuleren. Daarnaast zijn artikelen, die relevant zijn voor dit onderzoek, terug 

te vinden in de literatuurlijst. De artikelen zijn via internet onder andere gevonden door de 

volgende zoektermen in te voeren: ‘Sportparticipatie basisschool’, ‘sport en 

basisschoolleerlingen’, ‘waarom is sport belangrijk voor kinderen’.  

Aan de hand van de deskresearch is het onderzoeksvoorstel/-opdracht geformuleerd. 

Responsverhogende maatregel 
Om de leerlingen enthousiast te maken voor deelname aan de enquête is een prijs uitgeloofd, 

namelijk: ‘De klas die de vragenlijst als eerste invult wint een sportclinic naar keuze’. Deze 

informatie staat vermeld op de posters (bijlage 2) die op alle scholen verspreidt zijn. In de eerste 

week zijn de posters op alle scholen verspreid ter promotie.  Na sluiting van de vragenlijst zijn alle 

resultaten bekeken en is de snelste klas naar voren gekomen. De waardecheque (bijlage 3) is 

uitgedeeld aan de winnende klas. Deze klas heeft de keuzemogelijkheid uit zes verschillende 

clinics. Deze  worden verzorgd door een lokale sportvereniging in Heiloo.  

Naast de poster hebben er ook nog artikels in de krant gestaan, zie bijlage 4. Dit is gedaan om meer 

bekendheid te geven aan het onderzoek.  

Voorlichting contactpersonen  
Op 22 februari 2014 is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle contactpersonen van de scholen 

uit Heiloo. Tijdens deze bijeenkomst heeft Inge de Moor een presentatie over het onderzoek 

‘Sportparticipatie in Heiloo’ gegeven. Het doel was om de contactpersonen in een korte tijd de 

benodigde informatie te verschaffen en om de medewerking van de scholen te verkrijgen. Daarbij 

werd er ook gevraagd naar feedback. De volgende punten zijn behandeld in de presentatie:  

 Terugblik nulmeting;  
 Waarom dit onderzoek? 
 Brieven leerkrachten, kinderen & ouders; 
 Vragenlijst;  
 Interview; 

Hand-out:  

De aanwezigen ontvingen een hand-out. Deze hand-out bestaat uit: 

 De PowerPointpresentatie 

 Drie brieven  

 Vragenlijst.  

De hand-out plus de brief aan de directie zijn terug te vinden in de bijlage 1.   

Terugblik nulmeting & belang van het onderzoek: 
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Er is gestart met een korte terugblik op de nulmeting van 2013. Ingegaan werd op de hoeveelheid 

respondenten, kinderen die sporten en bewegen en kinderen die lid van een sportvereniging waren. 

Vervolgens is kort iets verteld over het belang van sporten voor basisschoolleerlingen. Dit is 

gedaan om het belang en de medewerking voor het onderzoek te vergroten. Zonder de 

medewerking van de scholen kan het onderzoek niet plaatsvinden.  

Brieven leerkrachten, kinderen & ouders: 

Zoals eerder terug te lezen is, bevat de hand-out drie verschillende brieven. Deze brieven zijn 

overhandigd aan de contactpersonen. De drie brieven bevatten de volgende informatie; 

- De eerste brief is voor alle leerkrachten, hierin staan instructies voor het online 

invullen van de vragenlijst, zie bijlage 1.1.  

- De tweede brief is voor de ouders van de leerlingen uit groep drie en vier. Omdat het 

zelfstandig invullen misschien nog een probleem kan opleveren voor deze leeftijd, is 

ervoor gekozen een brief aan de ouders te richten. In deze brief staat de uitleg van het 

onderzoek en de instructies die ze samen met het kind volgen, zie bijlage 1.2.  

- De derde en laatste brief is voor de leerlingen bedoeld. Mocht de school geen 

gelegenheid vinden tijdens de lessen, dan kunnen de leerlingen de vragenlijst thuis 

invullen. Ook in deze brief staan de instructies vermeld om de online vragenlijst in te 

vullen, zie bijlage 1.3.  

 

Vragenlijst: 

Na de uitleg van de brieven is de vragenlijst behandeld. Hoeveel vragen zijn het, wat wordt er zoal 

gevraagd en hoe lang duurt het? Bij sommige scholen kan het online invullen namelijk voor 

problemen zorgen. Daarom is het ook mogelijk om het formulier schriftelijk in te vullen (zie 

bijlage 1.4). Vervolgens werd een filmpje van de online vragenlijst getoond.  

 

Interview:  

Er is uitgelegd dat er van iedere school ongeveer vijf kinderen uitgenodigd worden voor een 

interview. Deze kinderen worden aan de hand van de resultaten select gekozen. De contactpersonen 

worden op de hoogte gesteld, aan de hand van een brief, welke kinderen uitgenodigd zullen 

worden. 
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Vragenlijst 

In januari 2014 is de vragenlijst ontwikkeld. Er is gekozen om deze online af te nemen omdat dit 

een snelle en overzichtelijke manier is om de resultaten te verwerken. Bij de nulmeting was het 

schriftelijk afgenomen, en dit nam veel tijd in beslag. De vragenlijst is ontwikkeld aan de hand van 

de literatuur die verkregen is uit de deskresearch. In totaal bestaat de lijst uit  24 vragen. Niet iedere 

leerling zal dezelfde vragen krijgen. In bijlage 5 is te zien hoe de vraagstelling loopt. De invultijd is 

daarom verschillend, het zal rond de drie minuten liggen, afhankelijk van de leessnelheid. De 

vragen zijn zoveel mogelijk gesloten. Voor enkele vragen is er een optie ‘anders, namelijk:’, mocht 

het gewenste antwoord er niet tussen staan.  

Door middel van deze vragenlijst worden de volgende deelvragen gemeten: 

 hoeveel kinderen zijn aangesloten bij een of meerdere sportverenigingen?;  

 hoeveel kinderen sporten of bewegen buiten een vereniging om?;  

 hoeveel kinderen doen er niet aan sport (zowel niet binnen als buiten een vereniging)?; 

 Wat is de reden om niet (meer) te sporten? 

 

Tevens worden de volgende kenmerken meegenomen;  

 geslacht; 

 leeftijd; 

 school; 

 groep; 

 welke sportvereniging; 

 wel of niet afhaken bij een sportvereniging;  

Om de leerlingen op de hoogte te stellen van het onderzoek zijn de leerkrachten ingeschakeld. Alle 

leerkrachten hebben via de directie een brief ontvangen met de instructies. De voorkeur is 

uitgegaan om het op school te laten invullen. Mocht de leerkracht geen ruimte vinden tijdens de 

lessen voor het invullen van de enquête, dan is er een brief voor de kinderen met instructies. Zoals 

eerder is vermeld, was er een prijsvraag aan verbonden. Dit om meer respondenten te trekken.  

De vragenlijst is gemaakt via de website  www.enquetemaken.be en heeft online gestaan op 

www.sportraadheiloo.nl. Voor het online invullen hebben de leerlingen vier weken de tijd gehad, 

namelijk van 10 februari tot 8 maart 2014. In de eerste week hebben 280 leerlingen de vragenlijst 

ingevuld.  In de tweede week zijn alle directieleden gemaild over de tussenstand en met het 

verzoek om overige klassen de vragenlijst ook nog in te laten vullen. Tweeweken na het online 

plaatsen hadden 663 kinderen de vragenlijst ingevuld. Week drie was een vakantieweek, in deze 

week zijn daarom ook geen vragenlijsten ingevuld. In deze week is een overzicht gemaakt welke 

klassen de vragenlijst als snelst hebben gemaakt en er is een selectie gemaakt van klassen die nog 
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niet hebben deelgenomen. Na de vakantie zijn deze klassen persoonlijk benaderd met de vraag 

alsnog deel te nemen. Één school gaf op dat moment aan het niet online te kunnen invullen. Zij 

hebben het vervolgens schriftelijk ingevuld. Deze resultaten zijn later alsnog online verwerkt. 

Uiteindelijk hebben 1.304 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Na de 4 weken is de vragenlijst 

gesloten en zijn de scholen bedankt voor deelname.  

Interviews 

Er zijn vier scholen die aangegeven hebben mee te werken aan het interview. Deze scholen hebben 

een brief ontvangen (bijlage 6). Van 19 mei tot 30 mei 2014 hebben deze interviews 

plaatsgevonden. Van iedere school zijn aan de hand van de resultaten ongeveer vijf kinderen 

gekozen. Kinderen die aan gaven niet meer of nooit te sporten, zijn uitgenodigd door middel van 

een brief, zie bijlage 7. Voordat het interview plaats vond, is er eerst om goedkeuring gevraagd aan 

de ouders. Deze vijf geselecteerde kinderen zijn per school tegelijkertijd (als groep) geïnterviewd. 

Het is een semi-gestructureerd interview met zowel open als gesloten vragen, de vragen zijn terug 

te vinden in bijlage 8. 

 Een semi-gestructureerd interview houdt in dat de vragen van te voren zijn bepaald, maar er kan 

wel doorgevraagd worden. Het doel van het interview is om achter de volgende deelvragen te 

komen: 

 Waarom is het kind niet lid van een sportvereniging?;  

 Wanneer zou hij/zij wel lid worden van een sportvereniging? 

Door het interview komt er meer verdieping in de antwoorden van de enquete. Wat houdt namelijk 

een antwoord als ‘ik vind het niet leuk’ in?  Voor ieder interview is gerekend op 30 minuten. Ze 

zijn op de school afgenomen. De vier interviews zijn afgenomen door één interviewer, namelijk de 

onderzoeker. Op deze manier is de betrouwbaarheid van de beoordelaar groot, omdat ieder 

interview op dezelfde wijze verloopt.  
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Resultaten  

Resultaten vragenlijst 
Alle elf scholen hebben deelgenomen aan de vragenlijst. Hiervan zijn tien scholen uit Heiloo en 

een uit Limmen.  Deze elf scholen hebben in totaal 1.732 leerlingen die benaderd zijn voor het 

invullen van de vragenlijst. Hiervan hebben 1.304 leerlingen de vragenlijst volledig ingevuld, dit is 

75,3 % van alle leerlingen. Bij de nulmeting in 2013 waren dit 1.343 leerlingen (77,1%). In 

vergelijking met de nulmeting is er een daling van 40 respondenten (2,2%). Dit zou kunnen komen 

doordat het online invullen problemen heeft opgeleverd. Ook kan het zijn veroorzaakt doordat het 

leerlingenaantal is teruggelopen. In 2013 waren er namelijk 1.742 leerlingen (exclusief Het 

Kleurenorkerst) op de deelnemende scholen en in 2014 1.732 leerlingen.  

In de onderstaande tabel zijn de verschillen in deelname per school te zien, deze worden vergeleken 

met nulmeting.  

Scholen:  Totaal 
aantal 
leerlingen 
2013 

Deelne
mende 
leerlin
gen 

Percenta
ge  

 Totaal 
aantal 
leerlingen 
2014 

Aantal 
2014 

Percentage  

Keurenorkerst  - -  -  36 8 22,2% 

Jan van 
Rijckenborgh 

 61   69 65 94,2% 

De Duif  91   125 121 96,8% 

Paulus  112   155 100 64,5% 

Willibrordus -  - -   122 115 94,3% 

Elckerlyc  122   138 15 10,9% 

Meander  138   183 173 94,5% 

Benedictus  186   202 179 88,6% 

Radboud  189   258 152 58,9% 

Zuidwester  215   224 188 83,9% 

Springschans  229   220 186 84,5% 

Totaal:  1.742 1.343    1.732 1.304 

 

Om er achter te komen wat de leerlingen vinden van sport is de vraag ‘wat vind jij van sport?’ 

gesteld. Voor deze vraag kon gekozen worden uit vier antwoordcategorieën, namelijk; heel stom, 

stom, leuk of heel leuk. Van alle respondenten gaf  1,7% aan sporten ‘stom’ of ‘heel stom’ te 
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vinden, maar liefst 98,3% vindt sporten leuk of zelfs heel leuk. Deze resultaten komen overeen met 

de nulmeting van vorig jaar, zie hiervoor de onderstaande tabel.  

 Aantal 2013 Perc. 2013  Aantal 2014 Perc. 2014 

Heel leuk 1191 88,7%  783 60% 

Leuk 141 10,5%  499 38,3% 

Stom 7 0,6%  17 1,3% 

Heel stom  4 0,2%  5 0,4% 

Totaal:  1.343 100%  1.304 100% 

 

Misschien wel de belangrijkste vraag voor dit onderzoek is ‘ben je lid van een sportvereniging?’. 

Op deze vraag geeft 84,7% aan lid te zijn van een sportvereniging. Dit is 3,5 % hoger dan vorig 

jaar bij de nulmeting.  

 2013  2014 

Aantal leerlingen  1.343   1.304  

Wel lid 1.091 leerlingen  1.105 leerlingen 

Perc. van respondenten 81,2%  84,7% 

 

Als het geslacht met de sportparticipatie vergeleken wordt, zijn hier kleine verschillen te zien. 

Meisjes doen, in vergelijking tot de jongens, vaker een tweede sport. In de onderstaande tabel is te 

zien hoeveel leerlingen lid zijn van 1, 2 of 3 sportverenigingen.  

Geslacht:  Lid van 1 
vereniging  

 Lid van 2 
verenigingen 

 Lid van 3 
verenigingen 

 Totaal: 

Jongens 424 55% 118 42% 31 2,8% 573 

meisjes 352 45% 161 85% 19 1,7% 532 

Totaal:  776 70,2% 310 25,2% 50 4,5% 100% 

 

Vervolgens is er gekeken naar de sportparticipatie en de verschillende groepen. Zit hier verschil in? 

In de onderstaande tabel is te zien dat groep zeven met 72,9% het vaakst participeert in de sport. 

Om de sportparticipatie te verhogen zou je je voornamelijk op groep 3 en groep 6 moeten richten. 

Dit zijn namelijk de groepen waar minder kinderen lid zijn van een vereniging.  
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Groep: Totaal aantal Aantal lid  Percentage  

Groep 3 165 127 77% 

Groep 4 187 148 79,1% 

Groep 5 264 220 83,3% 

Groep 6 183 158 86,3% 

Groep 7 249 225 90,4% 

Groep 8  257 227 88,7% 

Totaal:  1.304 1.105 

 

Naast het verenigingsleven is er ook gevraagd of er na schooltijd gesport of bewogen wordt, denk 

bijvoorbeeld aan buiten spelen. Van de 1.304 leerlingen, geven 1.154 (88,5%) aan buiten schooltijd 

te sporten of te bewegen, bij de nulmeting waren dit 1.168 leerlingen (87%) van de 1.343. In 1 jaar 

tijd is er een stijging met 1,5% ontstaan. 

 Wel buiten 

schooltijd  

Percentage  Niet buiten 

schooltijd  

Percentage  

2014 1.154 88,5% 150 11,5% 

2013 1.168 87% 175 13% 

Verschil:  14 leerlingen 1,5% 25 leerlingen 8,5% 

 

Nu de resultaten bekend zijn van de leerlingen die wel lid zijn, is het misschien interessanter om 

naar de andere kant te kijken. Het onderzoek richt zich zoals eerder gezegd op de kinderen die nog 

niet lid zijn bij een vereniging. Daarom wordt er vanaf nu toegespitst op leerlingen die (nog) niet 

lid zijn. Sporten of bewegen zij buiten schooltijd wel en wat vinden ze eigenlijk van sport?  

Van de 1.304 deelnemende leerlingen geven er 199 aan niet lid te zijn bij een sportvereniging. Dit 

zijn 53 leerlingen minder dan bij de nulmeting. 

 2013  2014 

Niet lid 252 leerlingen  199 leerlingen 

Perc. van respondenten 18,8%  15,3% 
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Van deze 199 leerlingen geven 187 leerlingen (94%) wel aan sport ‘leuk’ of ‘heel leuk’ te vinden.  

 Aantal 2014 Perc. 2014 

Heel leuk 69 34,7% 

Leuk 118 59,3% 

Stom 3 1,5% 

Heel stom  9 4,5% 

Totaal:  199 100% 

 

Meer meisjes dan jongens zijn niet lid van een sportvereniging. In de tabel hieronder is te zien hoe 

de verschillen liggen.  

 Totaal aantal Niet Lid Percentage 

Meisjes 532 111 20,9%  

Jongens 573 88 15,4% 
Totaal: 1105 199 1304 

 

De 199 leerlingen die niet lid zijn zitten voornamelijk in de groepen drie, vier en vijf. In de tabel 

hieronder is te zien hoe de verhoudingen per groep zijn.   

Groep Totaal aantal Aantal niet lid  Percentage  

Groep 3 165 38 23% 

Groep 4 187 39 20,9% 

Groep 5 264 44 16,7% 

Groep 6 183 25 13,7% 

Groep 7 249 24 9,6% 

Groep 8  257 29 11,3% 

Totaal:  1.304 199 

 

Van de 199 leerlingen die op dit moment niet lid zijn, geven 91 leerlingen ook aan nooit gestopt te 

zijn bij een sportvereniging. Deze 91 leerlingen zijn dus nog nooit lid geweest bij een 

sportvereniging.  Van deze 91 leerlingen geven 79 aan wel buiten schooltijd te bewegen, 

bijvoorbeeld door buiten te spelen. Aan de 12 kinderen die aangeven niet buiten schooltijd te 

bewegen is gevraagd wat zij wel doen, de antwoorden staan weergegeven in de onderstaande tabel.  
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Niet lid & sport/bewegen niet 

buiten schooltijd: 

Aantal  Percentage 

Gamen  5 41% 

Lezen 2 16,7% 

Muziek maken 3 36% 

Spelen 1 8,3% 

Spelen met vriendinnen 1 8,3% 

Totaal:  12 100% 

 

Aan de 108 kinderen die momenteel niet lid zijn, maar weleens lid zijn geweest, is gevraagd; 

‘waarom ben je gestopt bij die vereniging?’. Het antwoord dat met 59,3% het vaakst naar voren 

komt is ‘ik vond het niet meer leuk’. In de interviews is gevraagd waarom zij het niet meer leuk 

vonden. daaruit komt naar voren dat de er teveel herhaling plaats vond en er te lang gewacht moest 

worden tijdens de lessen. Dit maakt de lessen saai en is een reden om te stoppen. In de 

onderstaande tabel staan de meest voorkomende redenen uit de vragenlijst beschreven. In totaal 

zijn er 45 verschillende antwoorden naar voren gekomen, deze zijn terug te lezen in bijlage 9.  

Waarom ben je gestopt:  Aantal  Percentage  

Ik vond het niet meer leuk 64 59,3% 

Ik heb iets anders gevonden 8 7,4% 

Geen tijd  6 5,6% 

Zwemdiploma behaald 6 5,6% 

Lichamelijke problemen 4 3,7% 

 

De laatste vraag die alle 1.304 leerlingen beantwoord hebben is ‘wat vind je van sport@school?’. 

In totaal zijn er 25 verschillende antwoorden gegeven, in de tabel hieronder wordt de top 5 

weergegeven. Alle 21 antwoorden zijn terug te vinden in bijlage 9.  

Top 5 antwoorden:  Aantal  Percentage  

Ik heb veel geleerd tijdens de lessen 680 52,1% 

Leuk  291 22,3% 

Heel leuk  113 8,7% 

Ik vond de lessen saai 100 7,7% 

Ik heb een nieuwe sport gevonden 50 3,8% 
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Interviewresultaten  

In totaal zijn er op vier verschillenden scholen twintig leerlingen geïnterviewd. De leerlingen zijn 

gekozen aan de hand van de resultaten van de vragenlijst. Hieronder worden de opvallendheden uit 

de interviews beschreven.  

Van de 20 leerlingen die aan de interviews deelnamen, waren 9 leerlingen na het invullen van de 

vragenlijst lid geworden en 3 leerlingen waren tijdens het invullen al lid. De 3 leerlingen die tijdens 

het invullen al lid waren wisten niet wat de term ‘sportvereniging’ inhield. In een vervolg 

onderzoek zou hier beter rekening mee gehouden moeten worden. De docent zou bijvoorbeeld van 

te voren kunnen uitleggen wat een vereniging inhoud. Dit verhoogd de betrouwbaarheid van het 

onderzoek.  

Aan de 9 leerlingen die  na het invullen van de enquete lid zijn geworden is gevraagd: ‘waarom 

was je daarvoor nog niet lid bij een sportvereniging?’. Omdat de  3 andere leerlingen tijdens het 

invullen nog maar kort lid waren bij een sportvereniging is deze vraag ook aan hen gesteld. De 

volgende antwoorden zijn naar voren gekomen:  

Reden:  Aantal  Percentage 

Ik mocht niet van mijn ouders, omdat ik te 

jong ben  

2 16,7% 

Mijn ouders vonden het te duur  3 25% 

Ik moest mijn zwemdiploma halen  3 25% 

Ik wist geen leuke sport  4 33,3% 

Totaal:  12 100% 

 

De meerderheid van de leerlingen geeft aan lid te zijn geworden door een vriend(dinne)tje. Sociale 

contacten zijn dus een belangrijke factor voor leerlingen, om lid te worden.   

8 van de 20 leerlingen zijn niet lid bij een vereniging. Hiervoor worden verschillenden redenen 

voor gegeven, namelijk;  

Reden:  Aantal  Percentage 

Ik weet geen leuke sport;  4 50% 

Ik ben niet goed in sport; 1 12,5% 

Ik ben nog te jong 2 25% 

Ik ga verhuizen 1 12,5% 

Totaal:  8 100% 
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De niet participerende leerlingen geven aan dat hun ouders, in de meeste gevallen, niet sporten of 

bewegen. Vanuit huis worden deze leerlingen niet gemotiveerd, dat blijkt uit de volgende 

antwoorden:   

 Ik hoef niet te sporen van mijn ouders; 

 Als ik geen zin heb hoef ik niet heen; 

 Als ik het niet leuk meer vind mag ik stoppen; 

Sporten en bewegen na schooltijd blijken deze leerlingen liever niet te doen, dit omdat het 

kinderachtig is. Ze kletsen liever met vriend(dinn)en of spelen met de Ipad.  
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Conclusie  

 

Gedurende dit onderzoek is er voortdurend gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag ‘Hoe staat 

het met de sportparticipatie onder de basisschoolleerlingen in Heiloo?’.  Door antwoordt te geven 

op de vier deelvragen kan hierop antwoord gegeven worden.  

De eerste deelvraag luidt als volgt: hoeveel leerlingen uit Heiloo zijn aangesloten bij een of 

meerdere sportverenigingen? Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat 84,7% van de leerlingen 

lid van een sportvereniging is. Daarvan is  (25,2%) lid van een tweede en 4,5 % lid bij een derde 

sportvereniging. In vergelijking met de nulmeting van 2013 is er een stijging in de sportparticipatie 

met 3,5%.  

De tweede deelvraag is ‘hoeveel leerlingen sporten of bewegen buiten een vereniging om?’.  Van 

de leerlingen sport en beweegt 88,5% van de leerlingen buiten schooltijd. Tijdens de nulmeting was 

dit 87% van de leerlingen. Als dit onderzoek word vergeleken met de nulmeting van vorig jaar, dan 

is er een stijging met 1,5% te zien. Dit betekend dat er meer kinderen zijn gaan sporten of bewegen 

buiten schooltijd.  

Op de derde deelvraag is ‘hoeveel leerlingen doen er niet aan sport (zowel niet binnen als buiten 

een vereniging)?’. Van alle deelnemende leerlingen geven er 12 van de 1.304 leerlingen (0,9%)  

aan niet lid te zijn en niet te sporten of te bewegen naast school.  

 

De vierde en laatste deelvraag luidt als volgt: ‘Wat is de reden om niet (meer) te sporten?’.  

Uit de resultaten van de vragenlijst zijn 45 verschillende antwoorden gegeven, deze zijn terug te 

vinden in bijlage 9. Met 59,3% komt het antwoord ‘ik vond het niet meer leuk’ het vaakst voor. In 

de interviews is gevraagd wat er met ‘ik vind het niet meer leuk’ bedoeld wordt.   

 Naar voren komt dat de er teveel herhaling plaats vindt en er te lang gewacht moet worden tijdens 

de lessen. Dit maakt de lessen saai en is een reden om te stoppen.  

 

Vanuit de vier deelvragen kan nu ook antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: ‘Hoe staat het 

met de sportparticipatie onder de basisschoolleerlingen in Heiloo?’. Er kan geconcludeerd worden 

dat er een stijging zit in de sportparticipatie van de basisschoolleerlingen uit Heiloo. Er is namelijk 

een stijging van 3,7% in de sportparticipatie van de basisschoolleerlingen ten opzichte van de 

nulmeting. Daarnaast is ook 1,5% meer gaan sporten en bewegen buiten schooltijd. Deze stijging 

zou een effect kunnen zijn het project Sport@School.  
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Bijlage 1.1, brief leerkracht 

 
Beste leerkracht, 
 
Zoals u weet is er vorig jaar een nulmeting gehouden naar de sportparticipatie onder alle 

basisschool leerlingen in Heiloo. Hieruit is gebleken dat 19% van de basisschoolleerlingen niet 

aangesloten is bij een sportvereniging. Voor leerlingen is sport niet alleen belangrijk om fit te 

worden of te blijven, maar sport speelt ook een belangrijk rol in de ontwikkeling van een kind. 

Door te sporten leert een kind o.a. om te gaan met en winst en verlies, onderdeel van een team te 

zijn en zelfvertrouwen op te bouwen.  

 

De SportRaad Heiloo vind het belangrijk dat de sportparticipatie nog stijgt onder de 

basisschoolleerlingen. We willen daarom het onderzoek herhalen en verder uitbreiden. Het 

onderzoek zal uitgevoerd worden door de derdejaars toegepaste psychologie student Inge de Moor. 

Er zal onderzocht worden hoe de sportparticipatie op dit moment is en hoe deze verbeterd kan 

worden. Voor dit onderzoek is een eenvoudige vragenlijst gemaakt, die online in te vullen is via de 

website van de SportRaad. Deze vragenlijst is bedoeld voor alle basisschool leerlingen uit groep 3 

tot en met groep 8. Naar aanleiding van de resultaten willen we enkelen leerlingen interviewen. Op 

die manier hopen we er achter te komen, waarom leerlingen (nog) niet of niet meer lid zijn van een 

sportvereniging.  

Om dit onderzoek tot een succes te brengen, hebben we de hulp van uw klas hard nodig. We hopen 

dan ook dat er tijd vrijgemaakt kan worden (bv in de pauzes), zodat alle leerlingen de vragenlijst op 

de computer kunnen invullen. In de bijlage staat de instructie hoe de vragenlijst is in te vullen.   

 

Naar aanleiding van de presentatie op 29 januari jl. kwam het idee naar voren om de kinderen uit 

groep 8 te laten helpen  bij de kinderen van groep 3 en 4. Het is ook mogelijk om een stagiaire van 

de SportRaad in te zetten bij deze groepen.  Hiervoor kunt u contact opnemen met Inge de Moor 

via sport.school@hotmail.nl.  

Een alternatief is om de ouders te vragen samen met hun kind de vragenlijst in te vullen. Daarvoor 

hebben we een brief gemaakt, die aan de school beschikbaar is gesteld. 

 

Na 8 maart zal de vragenlijst sluiten en de resultaten verwerkt worden.  

De klas die de vragenlijst als eerste invult wint een extra Sport@School clinic! 

 

Vorig jaar ontvingen wij 86% van de vragenlijsten terug. Wij hopen, met uw hulp,  dit resultaat 

opnieuw te bereiken. Alvast bedankt voor de medewerking. 

 
Met vriendelijke groeten,  
De SportRaad Heiloo 
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Bijlage 1.2, brief ouders  

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Je hoort steeds vaker in het nieuws hoe belangrijk het is dat kinderen aan sport doen.  

Het is niet alleen belangrijk om fit te worden of te blijven, maar het speelt ook een 

belangrijk rol in de ontwikkeling van een kind. Door te sporten leert een kind o.a. om te 

gaan met en winst en verlies, onderdeel van een team te zijn en zelfvertrouwen op te 

bouwen. Momenteel is de SportRaad een onderzoek gestart om erachter komen hoe meer 

leerlingen zich aan kunnen sluiten bij een sport of sportvereniging. Voor een zo goed 

mogelijk resultaat vragen we u, samen met uw kind, de online vragenlijst in te vullen. Het 

is een korte vragenlijst en zal ongeveer 3 minuten in beslag nemen.  

 

Hoe vul je de vragenlijst in? 

1) Ga naar www.sportraadheiloo.nl 

2) Klik op: activiteiten  

3) Vervolgens op: Sport Vragenlijst  

 

LET OP: De klas die de vragenlijst als eerste invult wint een extra Sport@School clinic! 

 

Alvast bedankt voor het invullen!  

 

Met vriendelijke groeten,  

SportRaad Heiloo 
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Bijlage 1.3, brief leerlingen 

 

 

 

Beste leerlingen, 
 

Wat goed dat ook jij de vragenlijst wil gaan invullen! 
 

   Ga naar: www.Sportraadheiloo.nl 
                   Klik op: Activiteiten 

      Vervolgens: Sport vragenlijst 
En invullen maar!! 

 
LET OP: De klas die de vragenlijst als eerste invult 

wint een extra Sport@School clinic! 
 

Alvast bedankt voor het invullen. 

Groetjes, 
 

 
 
 

 
 
 
 

Beste leerlingen, 
 

Wat goed dat ook jij de vragenlijst wil gaan invullen! 
 

   Ga naar: www.Sportraadheiloo.nl 
                   Klik op: Activiteiten 

      Vervolgens: Sport vragenlijst 
En invullen maar!! 

 
LET OP: De klas die de vragenlijst als eerste invult 

wint een extra Sport@School clinic! 
 

Alvast bedankt voor het invullen. 

Groetjes, 
 

 

 



  24 

Bijlage 1.4, schriftelijke vragenlijst 
 

Hallo! 

Wat goed dat jij ook de vragenlijst gaat invullen! Probeer het zo volledig mogelijk in te vullen. Er 
zijn geen goede of slechte antwoorden, dus omcirkel of vul het antwoord in dat het best bij jou 

past.  

1. Naam: _________________________________ 
 

2. Leeftijd:______ jaar  
 

3. Jongen of meisje:  
A. Jongen 
B. Meisje 

 
4. Op welke school zit je:__________________________ 

 
5. In welke groep zit je?___________ 

 
6. Wat vind je van sport?  

A. Het liefst ben ik de hele dag met sport bezig  
B. Ik ben graag actief bezig 
C. Ik hou er niet van om moe te worden 
D. Ik doe liever wat anders  

 
7. Ben je op dit moment lid van een sportvereniging? 

A. Ja 
B. Nee (ga dan door naar vraag 15) 

 
8. Van welke sportvereniging ben je lid?__________________________ 

 
9. Hoe lang ben je lid bij deze vereniging?_______Jaar   

 
10. Waarom ben je lid geworden bij deze vereniging?  

A. Mijn ouders hebben me op deze sport gezet  
B. Via familie leden ben ik in aanraking gekomen bij deze vereniging 
C. Ik wilde graag fit worden. 
D. Mijn vriend(innen) waren al lid, dus wilde ik ook lid worden.  
E. Door de lessen van Sport@School.  
F. Anders;______________________________________________ 
 

11. Ben je nog lid van een andere sportvereniging?  
A. Ja 
B. Nee (ga dan door naar vraag 15)  

 
12. Van welke sportvereniging ben je nog meer lid?____________________ 

  
13. Hoe lang ben je lid bij deze vereniging?_______Jaar 

 
 

14. Waarom ben je lid geworden bij deze vereniging?  
A. Mijn ouders hebben me op deze sport gezet  
B. Via familie leden ben ik in aanraking gekomen bij deze vereniging 
C. Ik wilde graag fit worden. 
D. Mijn vriend(innen) waren al lid, dus wilde ik ook lid worden.  
E. Door de lessen van Sport@School.  
F. Anders;______________________________________________ 
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15. Ben je wel eens gestopt bij een sportvereniging?  
A. Ja 
B. Nee (ga dan door naar vraag 20) 

 
16. Van welke sportvereniging was je toen lid?_______________________ 

 
17. Waarom ben je gestopt bij die vereniging?  

A. Lichamelijke problemen/ziekte (blessure)  
B. Ik vond het niet meer leuk  
C. Ik heb iets anders leuks gevonden  
D. het was te duur 
E. Ik had er geen tijd meer voor 
F. ik ben verhuisd   
G. Slechte leraar Anders;______________________________________________ 

Ga door naar vraag 20  
 

Vraag 18 & 19 is alleen bedoeld als je nog nooit lid ben geweest van een sportvereniging: 
18. Hoe komt het dat je nooit lid bent geweest van een sportvereniging  

A. Ik mag niet van mijn ouders 
B. Niemand in mijn omgeving doet aan sport 
C. Ik heb nog niet de juiste sportvereniging gevonden 
D. Ik ben niet goed in sporten 
E. Ik vind het spannend om naar een sportvereniging te gaan 
F. Anders;______________________________________________ 

 
19. Wanneer zou je wel lid worden van een sportvereniging?  

A. Als mijn vriend(dinnetje) ook gaat sporten 
B. Als ik een sport heb gevonden die bij mij past  
C. Anders;______________________________________________ 

 
20. Sport en beweeg je buiten een vereniging om? (denk aan sporten op straat, een 

pleintje, veldje of zwemmen in je vrije tijd) 
A. Ja 
B. Nee (ga dan door naar vraag 22) 

 
21. Hoe veel uur doe je dit per week?______uur 

 
22. Wat doe je verder buiten school? (kies het antwoord dat het beste bij jou past)  

A. Gamen  
B. Lezen  
C. Muziek maken  
D. Puzzelen  
E. Spelletjes spelen  
F. Anders;______________________________________________ 

 
23. Hoe veel uur doe je dit per week?_____uur 

 
24. De laatste vraag: wat vond je van de lessen van Sport@School? 

A. Ik heb veel geleerd tijdens de lessen  
B. Ik heb een nieuwe sport gevonden 
C. Ik vond de lessen te moeilijk  
D. Ik vond de lessen saai 
E. Anders;______________________________________________ 

 

Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 1.5, brief aan directieleden  
 

Beste directieleden,  

Zoals u misschien al weet is er vanuit de SportRaad een vervolgonderzoek gestart op de nulmeting. 

Er zal opnieuw onderzocht worden hoe de sportparticipatie op dit moment is en hoe deze verbeterd 

kan worden. Voor dit onderzoek is een eenvoudige vragenlijst ontwikkeld, die online in te vullen is 

via de website van de SportRaad. Deze vragenlijst zal van 1 februari tot 8 maart online komen, en 

is bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit groep 3 tot en met groep 8. Naar aanleiding van de 

resultaten willen we enkelen kinderen interviewen. Op die manier hopen we er achter te komen, 

waarom kinderen (nog) niet of niet meer lid zijn van een sportvereniging.  

Om dit onderzoek tot een succes te brengen, hebben we de hulp van uw school hard nodig. We 

hopen dan ook dat er tijd vrijgemaakt kan worden (bv in de pauzes), zodat alle leerlingen de 

vragenlijst op de computer kunnen invullen. In de bijlage staat de instructie hoe de vragenlijst is in 

te vullen.  Tevens is een brief voor uw leerkrachten bijgevoegd. 

 

Naar aanleiding van de presentatie op 29 januari jl. kwam het idee naar voren om de kinderen uit 

groep 8 te laten helpen  bij de kinderen van groep 3 en 4. Het is ook mogelijk om een stagiaire van 

de SportRaad in te zetten bij deze groepen.  Hiervoor kunt u contact opnemen met Inge de Moor 

via sport.school@hotmail.nl.  

Een alternatief is om de ouders te vragen samen met hun kind de vragenlijst in te vullen. Daarvoor 

hebben we een brief gemaakt, die als bijlage is toegevoegd. 

 

Om de kinderen enthousiast te maken voor de vragenlijst is er een prijs aan verbonden namelijk, de 

klas die de vragenlijst als eerste invult wint een extra Sport@School clinic.  

Vorig jaar ontvingen wij 86% van de vragenlijsten terug. Wij hopen, met uw hulp,  dit resultaat 

opnieuw te bereiken. Wij verzoeken u de informatie onder de leerkrachten te verspreiden. 

Alvast bedankt.  

Met vriendelijke groet, 
  
Namens de SportRaad Heiloo 
Matthijs de Moel, coördinator Sport@School 
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Bijlage 2, de poster 
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Bijlage 3, de waardecheque  
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Bijlage 4, krantenartikel 1 
Uitkijkpost 5-2-2014 
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Bijlage 4, tekst krantenartikel 2 

Uitkijkpost 23-5-2014 
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Bijlage 5, verloop vraagstelling 
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Bijlage 6, uitnodiging interview directie 
 

 

Beste directie,  

Zoals u weet is de sportraad bezig met een onderzoek naar de sportparticipatie in Heiloo. Hiervoor 

hebben bijna alle leerlingen de online enquête in gevuld. Aan de hand van de resultaten zouden wij 

graag een aantal (ongeveer vijf) leerlingen tegelijkertijd willen interviewen, dit zal ongeveer 30 

minuten in beslag nemen. Het interview zal door mij afgenomen worden. Om de ouders op de 

hoogte te stellen van het onderzoek, is er een brief voor ze opgesteld. Zou u deze brief kunnen 

uitdelen aan de onderstaande kinderen:  

-  

-  

-  

 - 

 -  

 

Verder zou ik graag een datum willen afspreken waarneer het interviews plaats kan vinden. De 

voorkeur gaat uit naar week .. en ... met uitzondering van de donderdagen. Ik hoor graag wat de 

mogelijkheden zijn.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Inge de Moor 
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Bijlage 7, uitnodiging interview ouders 
 

 

Beste ouders, 

Je hoort steeds vaker in het nieuws hoe belangrijk het is dat kinderen aan sport doen. Het is niet 

alleen belangrijk om fit te worden of te blijven, maar het speelt ook een belangrijk rol in de 

ontwikkeling van een kind. De SportRaad is in maart een onderzoek gestart naar de 

sportparticipatie in Heiloo. Hiervoor hebben bijna alle kinderen op school een online enquête 

ingevuld. Om meer diepte in het onderzoek te krijgen willen we graag een aantal kinderen 

interviewen. Het gaat om een groepsinterview van vijf kinderen en er zullen vragen gesteld worden 

gericht op het ‘sportgedrag’ van het kind. De interviews zullen afgenomen worden door Inge de 

Moor, derdejaars Toegepaste Psychologiestudent aan de HvA. Deze interviews zullen afgenomen 

worden op de school zelf.  

Aan de hand van de resultaten van de enquête zijn van iedere school vijf kinderen willekeurig 

geselecteerd. Uw kind is hier een van.  

Voor dit interview vragen wij hierbij uw goedkeuring. Hierbij hoeft u zelf geen actie te 

ondernemen, maar mocht u bezwaar hebben dan vragen wij u een mail te sturen naar  

ingedemoor90@hotmail.com, Ook voor de overige vragen kunt u hier terecht.  

 

Met vriendelijke groeten,  

SportRaad Heiloo  
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Bijlage 8, uitwerking interview 

 

Interviewvragen leerlingen 
 

Vraag 1: Naam 
 
Vraag 2: Waar in Heiloo wonen jullie?  
 
Vraag 3: Sporten je familieleden?  
Dn 1   Dn 2   Dn 3  
Familielid:  Sporten ze?  Familielid:  Sporten ze?  Familielid:  Sporten ze? 
Vader Wel / Niet   Vader Wel / Niet   Vader Wel / Niet  
Moeder Wel / Niet   Moeder Wel / Niet   Moeder Wel / Niet  
Broer 1 Wel / Niet   Broer 1 Wel / Niet   Broer 1 Wel / Niet  
Broer 2 Wel / Niet   Broer 2 Wel / Niet   Broer 2 Wel / Niet  
Zus 1 Wel / Niet   Zus 1 Wel / Niet   Zus 1 Wel / Niet  
Zus 2 Wel / Niet   Zus 2 Wel / Niet   Zus 2 Wel / Niet  
 

Dn 4   Dn 5   
Familielid:  Sporten ze?  Familielid:  Sporten ze? 
Vader Wel / Niet   Vader Wel / Niet  
Moeder Wel / Niet   Moeder Wel / Niet  
Broer 1 Wel / Niet   Broer 1 Wel / Niet  
Broer 2 Wel / Niet   Broer 2 Wel / Niet  
Zus 1 Wel / Niet   Zus 1 Wel / Niet  
Zus 2 Wel / Niet   Zus 2 Wel / Niet  

 
Vraag 4: Heb je een sportieve familie?  
 
Vraag 5: sporten je vriend(dinnen)?  
 
Vraag  6: Wat weten jullie over sport?  
 
Vraag 7: Wat vinden jullie van het schoolplein ? 
 
Vraag 8: Zijn er veel speelplekken rond je huis ?  
 
Vraag 9: Woon je in de buurt van een sportvereniging?   
 
Vraag 10: Heb je wel eens een proefles gevolgd bij een vereniging? Zo ja, hoe was  
 
Vraag 11: Word er veel aan sport gedaan bij jullie op school?  
 
Vraag 12: Word er wel eens wat georganiseerd tijdens de pauzes (qua sport/bewegen)  
 
Vraag 13: Op de schaal van 1 – 10,  Hoe ben je in sporten? 
 
Vraag 14: Motiveren je ouders je om te sporten?  
 
Vraag 15: Op de schaal van 1 – 10,  voel je je zeker tijdens sporten ? 
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Bijlage 9, de resultaten 
 

De resultaten 

Voor het onderzoek  ‘Sportparticipatie in Heiloo’ is een vragenlijst gebruikt als meetinstrument. 
Deze vragenlijst was beschikbaar voor basisschoolkinderen uit groep 3 tot en met groep 8, uit 
Heiloo en Limmen. De vragenlijst was zowel online als schriftelijk in te vullen voor de leerlingen. 
De leerlingen hebben drie weken de tijd gekregen om de vragenlijst in te vullen.  De vragenlijst 
bestaat uit zestien gesloten vragen waarvan bij enkele vragen ook de optie ‘anders, namelijk..’ 
aanwezig is. Hier kunnen de leerlingen zelf hun antwoord invullen als het juiste antwoord er niet 
tussen mocht staan. Aan dit onderzoek hebben in totaal 1.304 kinderen deelgenomen van de 1.732.  

Hieronder zullen de resultaten van de vragenlijst getoond worden. 

Vraag 1, wat is je naam? 

Antwoorden worden niet weergegeven vanwege de bescherming van de privacy. 

Vraag 2, hoe oud ben je? 

Uit de resultaten komt naar voren dat de leerlingen tussen de vijf en dertien jaar oud zijn. Dit 
correspondeert met de verwachting van kinderen uit groep 3 t/m 8.  

Leeftijd Deelnemend  Percentage  

5 jaar  3 0,2% 

6 jaar  121 9,3% 

7 jaar  175 13,4% 

8 jaar 216 16,6% 

9 jaar 215 16,5% 

10 jaar 214 16,4% 

11 jaar  241 18,5% 

12 jaar 112 8,6% 

13 jaar  7 0,5% 

Totaal:  1.304 100% 

 

Vraag 3, ben je een jongen of meisje? 

Geslacht: Aantal Percentage  

Jongen 661 50,7% 

Meisje 643 49,3% 

Totaal 1.304 100% 
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Vraag 4, op welke school zit je?  

Alle 10 basisscholen uit Heiloo en 1 basisschool uit Limmen zijn benaderd om deel te nemen aan 
de vragenlijst. In de onderstaande tabel is te zien in hoeverre de basisscholen deelgenomen hebben.    

 

 

Vraag 5, in welke groep zit je? 

Welke groep Aantal  Percentage  

Groep 3 165 12,7% 

Groep 4 187 14,3% 

Groep 5 264 20,2 

Groep 6 183 14% 

Groep 7 249 19,1% 

Groep 8 256 19,6% 

Totaal:  1.304 100% 

 

 

Scholen:  Totaal aantal leerlingen 2014 Aantal 2014 Percentage  

Keurenorkerst  36 8 22,2% 

Jan van Rijckenborgh 69 65 94,2% 

De Duif 125 121 96,8% 

Paulus 155 100 64,5% 

Willibrordus 122 115 94,3% 

Elckerlyc 138 15 10,9% 

Meander 183 173 94,5% 

Benedictus 202 179 88,6% 

Radboud 258 152 58,9% 

Zuidwester 224 188 83,9% 

Springschans 220 186 84,5% 

Totaal:  1.732 1.304 
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Vraag 6, wat vind je van sport? 

 Aantal 2014 Perc. 2014 

Heel leuk 783 60% 

Leuk 499 38,3% 

Stom 17 1,3% 

Heel stom  5 0,4% 

Totaal:  1.304 100% 

 

Vraag 7, ben je op dit moment lid van een vereniging?  

 Aantal Percentage 

Wel lid 1105 84,7% 

Niet lid  199 15,3% 

Totaal: 1.304 100% 

 

Vraag 8, van welke sportvereniging ben je op dit moment lid?  

In totaal zijn er 77 sportverenigingen die naar voren zijn gekomen waarvan leerlingen lid zijn. 
Hieronder is een overzicht te zien van de vier populairste sportverenigingen onder de leerlingen.  

Sportvereniging Aantal Percentage  

De Terriers (hockey) 182 16,5% 

De Foresters (voetbal) 156 14,2% 

HSV (voetbal) 127 11,5% 

GTH- Heiloo (turnen) 76 6,9% 

 

Vraag 9, hoe lang ben je lid bij deze vereniging?  

Hoelang lid:  Aantal  Percentage 

Een paar maanden  93 5,7% 

Ongeveer 1 jaar 256 23,2% 

Ongeveer 2 jaar 233 21,1% 

Ongeveer 3 jaar 166 15,0% 

Ongeveer 4 jaar 165 14,9% 

Ongeveer 5 jaar  66 6,0% 

Ongeveer 6 jaar  45 4,1% 
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Ongeveer 7 jaar  17 1,5% 

Ongeveer 8 jaar  1 0,1% 

Weet ik niet 63 5,7% 

Totaal:  1.105 100% 

 

Vraag 10, ben je op dit moment nog lid van een andere sportvereniging?  

Geslacht:  Lid van 1 
vereniging  

 Lid van 2 
verenigingen 

 Lid van 3 
verenigingen 

 Totaal: 

Jongens 424 55% 118 42% 31 2,8% 573 

meisjes 352 45% 161 85% 19 1,7% 532 

Totaal:  776 70,2% 310 25,2% 50 4,5% 100% 

 

Vraag 11, ben je wel eens gestopt bij een vereniging ? 

 Aantal  percentage 

Niet gestopt  540 49,1% 

Gestopt 560 50,9% 

Totaal:  1.304 100% 

 

Vraag 12, bij welke vereniging was je toen gestopt?  

Aan de 560 leerlingen die aangeven gestopt te zijn bij een vereniging is gevraagd om welke 
vereniging het ging. Er zijn in totaal 80 verschillende verenigingen genoemd door de leerlingen. In 
de onderstaande tabel staat de top vijf weergegeven.   

Vereniging:  Aantal Percentage  

GTH-Heiloo (turnen) 97 17,3% 

Dojo ’t Loo (judo) 62 11,1% 

Terriers (hockey) 50 8,9% 

De Foresters (voetbal)  47 8,4% 

Trias Atletiekvereniging 46 8,2% 

  

Vraag 13, waarom ben je gestopt bij deze vereniging?  

Aan de 560 leerlingen die gestopt zijn bij een sportvereniging is gevraagd wat de reden hiervoor is. 
De meerderheid van de leerlingen geeft aan het niet meer leuk te vinden, namelijk 59,1%. In totaal 
zijn er 50 verschillende redenen gegeven waarom ze gestopt zijn bij een vereniging. De vijf 
populairste antwoorden zijn te vinden in de onderstaande tabel.  
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redenen Aantal  Percentage  

Ik vond het niet meer leuk 331 59,1% 

Ik heb iets anders gevonden 92 16,6% 

Geen tijd  48 8,6% 

Zwemdiploma behaald 40 7,1% 

Lichamelijke problemen 20 3,6% 

 

Vraag 14, sport of beweeg je buiten een vereniging om? 

 Aantal  Percentage 

Speelt buiten  1.154 88,5% 

Speelt niet buiten  150 11,5% 

Totaal  1.304 100% 

 

Vraag 15, wat doe je wel buiten schooltijd?  

Aan de kinderen die aangaven niet buiten een vereniging om te sporten is gevraagd wat zij wel 
doen. Er zijn 5 verschillende antwoorden naar voren gekomen wat deze leerlingen doen naast 
school.  

 Aantal  Percentage 
Gamen  5 41% 
Lezen 2 16,7% 
Muziek maken 3 36% 
Spelen 1 8,3% 
Spelen met vriendinnen 1 8,3% 
Totaal:  12 100% 
 

Vraag 16, wat vind je van Sport@School?  

De laatste vraag die alle 1.304 leerlingen beantwoord hebben is ‘wat vind je van sport@school?’. 
In totaal zijn er 25 verschillende antwoorden gegeven, in de tabel hieronder wordt de top 5 
weergegeven.  

Top 5 antwoorden:  Aantal  Percentage  

Ik heb veel geleerd tijdens de lessen 680 52,1% 

Leuk  291 22,3% 

Heel leuk  113 8,7% 

Ik vond de lessen saai 100 7,7% 

Ik heb een nieuwe sport gevonden 50 3,8% 
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Redenen op te stoppen bij een sportvereniging 

Ik vond het niet meer leuk 343 
Ik heb iets anders leuks gevonden 97 
Ik had er geen tijd meer voor 50 
zwemdiploma gehaald 44 
slechte leraar 20 
Lichamelijke problemen/ziekte (blessure) 20 
ik ben verhuisd 11 
ik werd gepest 8 
het was te duur 5 
weet ik niet 3 
deden steeds het zelfde 2 
het werd te moeilijk 1 
wou op een andere sport 1 
mijn ouders vonden mij te soft 1 
Ze waren te streng 1 
moest van me ouders 1 
ik had er steeds geen tijd meer voor en ging er steeds weer op en af  1 
ik zit er nog op 1 
ik ging verhuizen 1 
ik zit der op geen 1 
ik ben bang voor de dieren geworden 1 
ik zat op teveel sporten 1 
het lijkt moeilijk 1 
ik zat bij allemaal kleintjes. 1 
ik kon uit me zelf al heel goed dansjes verzinnen 1 
Verhuizing 1 
steeds het zelfde pasje 1 
ik was KLAAR 1 
Ik had er geen zin meer in 1 
Ik vond het saai worden. 1 
geen vrienden 1 
ik ging op zwemles 1 
ik ben niet gestopt 1 
iedereen ging er af 1 
ik moest te lang wachten 1 
omdat ik niet meer mocht van mijn moeder. 1 
ik moest op zwemles 1 
Ik moest eerst op zwemles 1 
ik kreeg last van mijn rug 1 
Ik vond het eng, omdat ik met allemaal oudere jongens zat. 1 
ik vond de leraar heel erg stom 1 
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Wat vond je van de sport@school lessen 
 
Ik heb veel geleerd tijdens de lessen 680 
leuk 173 
wel leuk 119 
Heel leuk 113 
Ik vond de lessen saai 100 
Ik heb een nieuwe sport gevonden 50 
Niet leuk 27 
Ik vond de lessen te moeilijk 18 
erg leuk 10 
ik heb die lessen niet gehad 2 
Ik vond het niet echt super 1 
Ik vond lessen niet leuk 1 
ik heb die niet gedaan 1 
Ik denk dat ik ze niet gevost heb 1 
ik wou er steeds op maar dat vertelde ik niet aan mijn 
vader en moeder 1 
Ik deed niet mee 1 
Ik vond de lessen te makkelijk 1 
geen leuke sporten 1 
niet heel leuk maar ook niet stom. 1 
bij dansen in Heiloo vond ik die me vrouw eng 1 
ik zat nog niet op school hier 1 
ik heb er niks van geleed 1 
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Heiloo 
 

Juli 2014 


