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Voorwoord
Na vier jaar actieve kennis- en competentieontwikkeling lijkt er een einde te komen aan de
eerste fase van dit proces. Omdat we ons er uiterst bewust van waren dat dit onderzoeksrapport ons
laatste product zou zijn als studenten Sport en Bewegingseducatie, was het een eis vanuit onszelf dat
het product van groot belang zou zijn voor de organisatie waarvoor we het zouden schrijven. Het
moest dus een onderzoek worden waar de organisatie iets mee zou kunnen, maar vooral ook iets
mee zou willen doen.
Hiervoor was de samenwerking met Sportservice Nijmegen een ideale uitkomst en daarbij een mooie
kans. Vanuit de organisatie leefde de vraag wat er in de wijk Meijhorst kon worden gedaan om de
sportparticipatie onder jongeren te vergroten. De organisatie vertrouwde op onze vaardigheden en
gaf ons de vrije hand binnen het onderzoek. Doordat we al dit vertrouwen en deze vrijheid hebben
gekregen, is het resultaat van het product zoals van tevoren enkel werd gehoopt.
We willen allereerst onze stage organisatie Sportservice Nijmegen bedanken voor alle mogelijkheden
en vrijheden die ons geboden zijn. In het bijzonder willen wij onze stagebegeleider J. van Thiel
bedanken voor de geboden begeleiding, maar ook voor de geboden handvatten die ons onderzoek
verrijkt hebben.
Tevens gaat onze dank uit naar alle medewerkers van Sportservice Nijmegen die ons hebben
geholpen bij het afnemen van de toetsen en het in contact brengen met de respondenten.
Daarnaast is het zeer gepast om onze begeleiders vanuit ons kennisinstituut, Hogeschool Arnhem en
Nijmegen te bedanken. Onze dank gaat hierbij uit naar de heer E. Puyt en de heer A. v/d Ven. Wij
danken ze hierbij hartelijk voor de geboden kennis over het doen van onderzoek. Maar daarbij
bedanken wij ze ook voor de kritische reflecties, waardoor wij het beste uit onszelf wisten te halen.
Ten slotte gaat onze dank uit naar de heer J. van Houten, voor de hulp bij het verwerken van de
kwantitatieve gegevens.
Pieter Verhagen en Erik Versteegen
Nijmegen, juni 2013
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Samenvatting
Ieder mens heeft baat bij voldoende lichaamsbeweging. Het voorkomt aandoeningen,
overgewicht en het brengt psychische voordelen met zich mee (Warburton, Nicol en Berdin, 2006).
Daarnaast leidt voldoende lichaamsbeweging voor jongeren tot een veiligere samenleving doordat zij
hun energie er in kwijt kunnen (Bun, Schütz en Hilgersom, 2007). Geen wonder dus dat het primaire
doel van Sportservice Nijmegen het verhogen van de sportparticipatie binnen de gemeente Nijmegen
is (Sportservice Nijmegen, 2011). Een van de wijken waar de participatie in sport erg laag is, is de wijk
Meijhorst. Vooral jongeren tussen de twaalf en achttien jaar oud zijn veelal inactief. Dit staat in schril
contrast met de rest van de gemeente waar jongeren juist relatief veel lichaamsbeweging genieten.
Voor de gemeente Nijmegen is het van belang dat in de wijk Meijhorst de sportparticipatie onder
jongeren toeneemt. Om dit te bereiken hebben zij al enkele stappen ondernomen. Er is getracht een
structureel sportaanbod voor jongeren te creëren. Er is een jongerencentrum waar jongeren in de
middag terecht kunnen en er is in samenwerking met scholen getracht meer jongeren bij
sportverenigingen te krijgen.
Deze stappen hebben (nog) niet geleid tot het gewenste resultaat. Nog altijd zijn veel jongeren van
deze leeftijdscategorie (twaalf tot achttien jaar) inactief. Een onderzoek naar de invloed van
beweegredenen op sportparticipatie zou van waarde zijn voor de organisatie. Met deze informatie
kunnen zij het sportaanbod nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van de jongeren.
Daarom heeft Sportservice Nijmegen de HAN gevraagd de beweegredenen van jongeren in de wijk te
onderzoeken.
In de geraadpleegde literatuur is gezocht naar beweegredenen die van invloed zijn op de keuzes die
jongeren maken. Deze beweegredenen zijn vergeleken met de feitelijke situatie in de wijk Meijhorst.
Om tot de beweegredenen te komen, is deels gebruik gemaakt van het ASE-model. Deze stelt dat er
drie aspecten, Attitude, Sociale invloed en eigen Effectiviteit, van invloed zijn op het maken van
keuzes (Baarveld, Backx en Voorn, 2009). Het ASE-model is aangevuld met vier intrapersoonlijke
kenmerken, die ook invloed hebben op het maken van keuzes (Brug, Assema en Lechner, 2008). Tot
slot is gevonden dat omgevingsdeterminanten een grote invloed kunnen hebben op de
mogelijkheden die iemand heeft om voor bepaalde zaken te kiezen (Lechner, Mesters en Bolman,
2010).
De theorieën over gedragsverandering moeten bijdragen aan het bereiken van het door Sportservice
Nijmegen vastgestelde doel, het bevorderen van structureel sporten. Zij stellen dat een jongere
structureel sport wanneer zij minimaal één keer in de week sporten. Dit kan in verenigingsverband
gebeuren, of bij activiteiten van Sportservice Nijmegen (Thiel, sportconsulent).
Deze gevonden theorieën zijn vergeleken met de feitelijke situatie in de wijk Meijhorst. In deze
vergelijking zijn uitsluitend de meest relevante beweegredenen voor deze jongeren meegenomen.
Om te onderzoeken welke rol de beweegredenen spelen bij de keuze voor sportparticipatie, is zowel
kwalitatief deductief als kwantitatief onderzoek gedaan. Bij vier willekeurig geselecteerde jongeren is
middels een face-to-face interview, aan de hand van een topic-lijst, achterhaald welke rol de
beweegredenen spelen bij de keuze voor sportparticipatie. Daarnaast zijn er onder 56 jongeren
tussen twaalf en achttien jaar oud, afkomstig uit de wijk Meijhorst, enquêtes afgenomen. Zowel de
topic-lijst als de enquête is opgesteld aan de hand van drie bestaande enquêtes en aangevuld met
gevonden theorieën en modellen.
Uit de resultaten van de enquêtes bleek dat ouders/verzorgers geen negatieve invloed uitoefenen op
het sportgedrag van hun kind. Ook is gebleken dat veel jongeren die wél structureel sporten, hier
positieve ervaringen en verwachtingen van hebben. De jongeren die niet structureel sporten, hebben
lang niet altijd positieve ervaringen of verwachtingen van sport. Ook bleek uit de enquêtes dat religie
van minder grote invloed was dan aan de hand van de literatuur verwacht werd.
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Uit de interviews waarin de resultaten van de enquêtes zijn besproken bleek deels het zelfde. Zo
gaven sportende jongeren in de interviews ook aan dat zij positieve ervaringen hebben met
sport(verenigingen). Er bleken ook verschillen te zijn, met name wat betreft de invloed van
ouders/verzorgers en religie. Geïnterviewde jongeren gaven na doorvragen aan dat hun
ouders/verzorgers en hun religie wel degelijk van invloed waren op hun sportgedrag, met name de
meisjes gaven dit aan.
Uit de interviews bleek tevens dat jongeren wel wisten van het bestaan van Sportservice Nijmegen,
maar dat zij totaal niet op de hoogte waren van tijd, locatie en de activiteiten die aangeboden
werden.
Na analyse van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de ervaringen en verwachtingen een
grote rol spelen in de keuze om te participeren in sportactiviteiten. Ook ontbreekt het aan kennis
over de sportmogelijkheden in de wijk. Tot slot bleken religie en de invloed van ouders een grote rol
te spelen in de keuze voor sportparticipatie voor jongeren van twaalf tot achttien in de wijk
Meijhorst.
Door bovenstaande onderzoeksbevindingen kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan aan
Sportservice Nijmegen:
 Het handhaven van het sportaanbod voor de huidige sporters om positieve ervaringen en
verwachtingen te behouden is van belang.
 Door een betere samenwerking met scholen aan te gaan, kunnen de sportmogelijkheden in
de wijk Meijhorst beter gepromoot worden waardoor jongeren beter op de hoogte zijn van
de sportmogelijkheden in de wijk.
 Om nieuwe jongeren aan te trekken en ook hen een positieve sportervaring op te laten doen,
is het raadzaam nieuwe sportactiviteiten aan te bieden.
 Om ook de (allochtone) meisjes meer te laten participeren in sportactiviteiten zullen
activiteiten vroeger op de dag plaats moeten vinden en in een afgesloten ruimte, waarbij een
vrouwelijke sportdocent de activiteit leidt.
Wanneer er vervolgonderzoek uitgevoerd zou worden, zou het raadzaam zijn om enkele zaken
anders aan te pakken. Zo is het van belang dat er in vervolgonderzoek meer respondenten geworven
worden zodat de onderzoeksresultaten betrouwbaarder worden.
Ook is het raadzaam om de doelgroep twaalf tot achttien te splitsen in twaalf tot veertien en vijftien
tot achttien. Gebleken is dat deze twee groepen nauwelijks samen te onderzoeken zijn omdat beide
in een totaal andere levensfase zitten.
Ook het verkrijgen van voldoende vrouwelijke respondenten is dringend gewenst voor een
representatief beeld.
Tot slot zou het in een vergelijkbaar onderzoek van belang zijn dat er op zoveel mogelijk
verschillende locaties gemeten wordt. In dit onderzoek zijn veel metingen in het buurthuis geweest.
Achteraf is gebleken dat zich hier veelal betrokken jongeren verzamelen. Deze jongeren leiden vaak
een leven vol sport en beweging.
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Summary
Every person benefits from physical activity. Participating in sports prevents several
disorders, overweight and has a positive influence on the psychological state of mind (Warburton,
Nicol en Berdin, 2006). In addition , enough physical activity for young people leads to a safer society.
Why? Because they can express their energy during sports (Bun, Schütz en Hilgersom, 2007). All
those reasons emphasise the importance of sports and gives Sportservice Nijmegen a primary goal:
to increase the sport participation in Nijmegen (Sportservice Nijmegen, 2011). A district with low
sport participation is ‘the Meijhorst’. The most inactive group is a group of young people between
the age of twelve and eighteen. Unlike the youth in the rest of Nijmegen. The groups in the other
districts live an active life.
It is important for Nijmegen that the sport participation increases among youth in Meijhorst.
Sportservice Nijmegen tried a few things to increase the sport participation in this district. For
example, they tried to create a structural sport offer for youth. Also, a youth center was build,
available for the youth in the afternoon. Finally collaboration between the schools and Sportservice
Nijmegen improved. The goal of the collaboration was to stimulate sports participation through
schools. These steps didn’t lead to the desirable result (yet). A research to the influence of the
behavioral determinants of sport participation could be valuable for the organization. With this
information, a better sport offer for the youth in the Meijhorst can be created. Empirical evidence is
used to search for behavioral determinants in sport participation of younger people. These
determinants are compared with the actual situation in the Meijhorst.
The main theory used in this research is known as ASE-model. The theory states that three aspects
influence the choice making process: Attitude, Social Influence and self-Efficiency. Besides the ASEmodel, there are four intrapersonal characteristics. These intrapersonal characteristics influence a
choice. Finally, there are environmental determinants which influence the choice making process. In
addition, Sport service Nijmegen founded theories about sport participation. They define a structural
sporter in the following way: a person must participate (at a sport club) at least once a week. All
other defined cases are not qualified as structural sport participation. In this research the theories
founded by Sportservice Nijmegen will be compared with actual situation in the district ‘the
Meijhorst’. Only the most relevant determinants will be used in the rest of this research.
A qualitative deductive and a quantitative research is done. To investigate the role of every
determinant when somebody chooses to participate in sport structural. Four young people are
randomly selected. These four people cooperated in a face-to-face interview. The interview had a
topic-list, which was used to determine which factors are relevant in the choice to participate in
sports structurally. In addition the researchers 56 surveys on young people between twelve and
eighteen years old. The topic-list and the surveys were based on existing surveys. They are
completed with theories and models found in the empirical research.
According to the surveys, the parents did not have a negative influence on the child’s participation in
sports. Expectations and built experience did have an influence on the participation in sports.
Younger people who participated in sports in the past, had positive experiences and expectations.
While younger people who had not participated in sports stated to have negative experiences and
expectations. Finally, religion had nearly no influence on the sport participation.
The interviews gave nearly the same results, only a few determinants deviated. The younger people
who participated in sports structural, all had positive experiences and expectations. A differ was
found in the influence of parents and religion. Youth indicated that parents and religion had
influence in their choices to participate in sports. Furthermore, there were children who had heard
about Sportservice Nijmegen, but didn't know where and when activities found place.
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After analysing the results the researchers could conclude that the experiences and expectations had
a big influence in the choice of participating in sports. In addition, the younger people lack
knowledge about the possibilities in their district. Finally, religion and parents have a big influence in
deciding to participate in sports.
Based on the results mentioned above, the next recommendations can be done to Sportservice
Nijmegen:
 The organization of sport activities by Sportservice Nijmegen should be continued. It is
known that these activities lead to positive experiences and expectations for the youth.
 A better collaboration with schools can lead to more familiarity of the activities within the
district. This will lead to more knowledge about the activities (in particular where and when
the activities will take place).
 The more activities, the better. In addition the organization should keep renewing their
activities. These two actions will attract more young people to the activities of Sportservice
Nijmegen.
 Activities for young girls should be held earlier in the day and in blinded areas. In addition,
the sports teacher has to be female
We would like to recommend a few things, for anyone who would like the continue the research in
this area. Enough respondents are crucial for the reliability of a research. Also, the groups within the
amount of respondents should be separated. The difference in life between the ages twelve to
fourteen and fifteen to eighteen is too great to utilize them as one group. In addition, more women
should participate in the research.
In addition , the answer of the surveys should be collected at different places. In this research most
of the data was collected in the youth centre. The people who come there are often more involved
than people on the street. The young people in the youth centre lived an active life most of the time.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Sport en beweging vormen belangrijke bouwstenen voor onze samenleving. Beiden hebben een
positieve invloed op tal van zaken. Zo dragen sport en beweging bij aan gezondheidsverbetering
(Warburton, Nicol en Berdin, 2006), bevorderen zij psychisch welzijn (Baarveld, Backx en Voorn,
2009) en zorgen voor een versterkte sociale cohesie (Bun, Schütz en Hilgersom, 2007). Met goede
reden dus dat Gemeente Nijmegen haar zinnen heeft gezet op de verhoging van de sportparticipatie
(Sportservice Nijmegen, 2011).
Sportservice Nijmegen streeft dit zelfde doel na en probeert dit te bewerkstelligen door het
verzorgen van activiteiten en verstrekken van informatie op het gebied van sport.

1.1

Aanleiding van het onderzoek

Het primaire doel van Sportservice Nijmegen is het verhogen van de sportparticipatie binnen de
gemeente Nijmegen. Met name in prachtwijken blijft de sportparticipatie achter.
Prachtwijken worden ook wel aangeduid als probleemwijken, aandachtswijken of
achterstandswijken. Het zijn wijken waar een leefbaarheidsprobleem en/of achterstandsprobleem
heerst (Musterd, 2009). Eén van de wijken waar sport een zetje in de rug verdient, is de wijk
Meijhorst: een wijk binnen het stadsdeel Dukenburg. De wijk telt 3.473 inwoners. Daarvan
participeert 40% wekelijks in een sportactiviteit. 14% is ook daadwerkelijk lid van een sportclub en
27% participeert in sportbuurtactiviteiten (Sportservice Nijmegen, 2013). Wanneer deze cijfers
vergeleken worden met andere wijken binnen de gemeente, valt op dat de sportparticipatie een stuk
lager ligt. De gehele gemeente Nijmegen telt 58% wekelijks sportende inwoners. Ook het percentage
leden van een sportclub ligt hoger. In de gehele gemeente is 23% lid van een sportclub tegenover 14
% in de wijk Meijhorst.
Zodoende ontstond de vraag vanuit Sportservice Nijmegen waarom deze verschillen in
sportparticipatie er zijn en wat zij er aan kunnen doen om de verschillen te reduceren.
In dit onderzoeksrapport wordt uitvoerig antwoord gegeven op deze vraag. Door middel van
empirisch onderzoek zal worden achterhaald welke beweegredenen een rol spelen bij de jongeren
uit Meijhorst om wel of niet te participeren in de sportactiviteiten.
De opzet van dit onderzoeksrapport is mede tot stand gekomen door de methodieken uit het boek
van Piet Verschuren en Hans Doorewaard, Het ontwerp van een onderzoek (2007).

1.2

Projectkader

Er zou meer aandacht mogen gaan naar sportparticipatie in de wijk Meijhorst, stadsdeel
Dukenburg. Wanneer de sportparticipatie in deze wijk vergeleken wordt met het gemiddelde in de
gemeente Nijmegen, valt op dat de Meijhorst achterloopt. De vraag vanuit Sportservice Nijmegen is
waarom er verschil in sportparticipatie is tussen de wijk Meijhorst en de gemeente Nijmegen en wat
zij er aan kunnen doen om de verschillen te reduceren. Door middel van dit onderzoek wordt
onderzocht welke beweegredenen een rol spelen bij de jeugd uit Meijhorst om wel of niet te
participeren in sportactiviteiten.
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1.3

Doelstelling

De doelstelling van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan de gemeente Nijmegen,
afdeling Sportservice Nijmegen, voor een verhoging van de sportparticipatie onder jongeren (van
twaalf tot achttien jaar oud) binnen de wijk Meijhorst. Deze aanbevelingen zullen tot stand komen
door middel van een inventarisatie van de beweegredenen die mee spelen bij jongeren (twaalf tot
achttien jaar oud) in de wijk Meijhorst om te participeren in sport- en beweegactiviteiten van
Sportservice Nijmegen.
Om tot deze aanbevelingen te komen zal door middel van een meningeninventarisatie worden
gekeken waardoor de jongeren wel of niet sporten en wat er nodig is om de sportparticipatie te
verhogen.
Het externe doel van dit onderzoek is om de sportparticipatie onder jongeren in de wijk Meijhorst te
verhogen.

1.4

Onderzoeksopzet

Sportservice Nijmegen heeft het meeste baat bij concrete aanbevelingen, zodat de
sportparticipatie in de wijk Meijhorst wordt verhoogd. Om tot dergelijke aanbevelingen te komen is
het van belang dat nauwkeurig in kaart wordt gebracht wat het probleem is. Oftewel, waarom zijn er
in de wijk Meijhorst in vergelijking met andere wijken in Nijmegen zo weinig jongeren die
participeren in sportactiviteiten?
Om te komen tot aanbevelingen is het ook van belang dat wordt gekeken naar zowel de
beweegredenen van de jongeren die wel sporten als naar de barrières die dat belemmeren. Dat
betekent dat wordt gekeken naar de beweegredenen en het (huidige) sportaanbod.
Middels dit onderzoek zullen de beweegredenen die mee spelen bij de keuze voor sportparticipatie
in kaart worden gebracht. Tevens zal worden gekeken of het huidige sportaanbod aansluit op deze
beweegredenen.

1.5

Onderzoeksmodel

Om het onderzoek in goede banen te leiden is voorafgaand een onderzoeksmodel opgesteld
(figuur 1.1). Dit model laat precies zien welke stappen genomen moeten worden om uiteindelijk tot
aanbevelingen te komen.
Figuur 1.1
A

Onderzoeksmodel
B

C
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D

Toelichting op het onderzoeksmodel
In deze toelichting is gekozen om van achter naar voor te werken, te beginnen bij kolom D. In
kolom D staat het doel van de het onderzoek. Het doel van het onderzoek is het doen van
aanbevelingen aan sportservice Nijmegen waarmee zij de sportparticipatie onder jongeren kunnen
vergroten op basis van inzicht in het onderzoeksmodel dat is opgesteld volgens de aanpak van
Verschuren en Doorewaard (Verschuren en Doorewaard, 2007).
De aanbevelingen worden gebaseerd op een analyse van de resultaten die zijn verkregen door twee
groepen (actieve en inactieve) jongeren in de wijk Meijhorst te enquêteren (stap C). Daarbij is
gezocht naar de invloed van de beweegredenen die kinderen stimuleren of juist verhinderen om te
participeren in sportactiviteiten (stap B).
De keuze voor de beweegredenen is eerst gemaakt op basis van een analyse van de beschikbare
literatuur over ten eerste sportparticipatie (afhankelijke variabele) en ten tweede beweegredenen
(onafhankelijke variabele). Na een vooronderzoek in de wijk Meijhorst is een definitieve selectie
gemaakt van die beweegredenen die het meest relevant zijn (stap A).
Het resultaat van stap A is het conceptueel model. Dit vormt het hart van het onderzoeksmodel en
geeft inzicht in de verwachte relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele.

1.6

Vraagstelling

Theoretische vraagstelling
Wat is vanuit de theorie en het vooronderzoek bekend over de beweegredenen die bepalend zijn of
jongeren (twaalf tot achttien jaar) wel of niet participeren in een sportactiviteit?
Empirische vraagstelling
Welke beweegredenen spelen een rol bij jongeren (twaalf tot achttien jaar) in de wijk Meijhorst om
wel of niet te participeren in een sportactiviteit?
Analytische vraagstelling
Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van de gevonden resultaten ten aanzien van
beïnvloedbare beweegredenen die meespelen om de sportparticipatie positief te beïnvloeden in de
wijk Meijhorst?

1.7

Relevantie

Voor de gemeente Nijmegen is het van groot belang dat haar inwoners een gelukkig leven leiden.
Gelukkige mensen maken namelijk een samenleving leefbaar. Een goede gezondheid levert een grote
bijdrage aan geluk en sport levert op haar beurt weer een grote bijdrage aan de psychosomatische
gezondheid (Warburton, Nicol en Berdin, 2006). Dit is de reden dat er veel aandacht en tijd wordt
gestoken in het aanzetten tot beweging. Vooral in achterstandswijken is dat van belang omdat daar
de leefbaarheid regelmatig achterblijft (Musterd, 2009).
Fysieke activiteit heeft een positieve invloed op de gezondheid en gedragingen van jongeren (Strong
en Malina et al, 2005). Wanneer onderzoek wordt gedaan naar de beweegredenen die mee spelen
voor jongeren om te gaan sporten, kan het huidige sportaanbod worden aangepast op die
beweegredenen. Zodoende zullen omstandigheden worden gecreëerd waardoor de sportparticipatie
onder jongeren wordt verhoogd, met alle positieve gevolgen van dien.
Sportservice Nijmegen heeft haar eigen visie met betrekking tot sportparticipatie geformuleerd. Deze
komt niet geheel overeen met de begripsbepaling zoals die in de literatuur terug te vinden is. Toch is
deze bepaling wel van groot belang voor het onderzoek, omdat de doelstelling van dit onderzoek
betrekking heeft op de verhoging van de sportparticipatie zoals Sportservice Nijmegen die ziet.
Wanneer er een discrepantie ontstaat tussen de geformuleerde definitie van Sportservice Nijmegen
en de vanuit de literatuur geïnterpreteerde definitie, zal dit onderzoek relevantie in de
aanbevelingen missen.
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Sportservice Nijmegen stelt dat er drie vormen zijn van sportparticipatie.
1. Een jongere sport structureel en in verenigingsverband;
2. Een jongere sport structureel bij Sportservice Nijmegen (minimaal 1 keer in de week) maar
niet in verenigingsverband;
3. Een jongere sport wel, maar niet structureel en niet in verenigingsverband.
Sportservice Nijmegen spreekt echter enkel van sportparticipatie wanneer voldaan wordt aan punt
een of twee. Wanneer er dus wel gesport wordt maar dit niet structureel plaatsvindt en ook niet in
verenigingsverband, dan spreekt Sportservice Nijmegen niet van sportparticipatie. De term die
Sportservice Nijmegen hanteert bij deze laatste groep is ook wel sporten in lichte verbanden (Thiel,
sportconsulent).
Het in kaart brengen van de beweegredenen die van invloed zijn op de sportparticipatie is van groot
belang voor de gemeente Nijmegen.
Ook het werkveld heeft baat bij dit onderzoek. Voor sportdocenten, sportmanagers en beleidmakers
is het van belang dat ze op de hoogte zijn van de belevingswereld van hun deelnemers. Het
onderzoek geeft een duidelijk inzicht in de beweegredenen van de jongeren in de wijk Meijhorst.
Wanneer dit duidelijk in kaart is gebracht kan het hele werkveld hier gebruik van maken. Zo krijgen
beleidmakers inzicht in de mogelijkheden en belangen bij een eventueel nieuw beleid. Verder is er
voor de beleidsmanager een beeld geschetst waar ze de sportdocenten op moeten aansturen. De
sportdocent is hiermee de mogelijkheid geboden, om de activiteiten op de vraag van de jongeren af
te stemmen. Ook de verenigingen kunnen uit het onderzoek hun voordelen halen. Zo zijn een aantal
aanbevelingen op verenigingsniveau gedaan. Deze aanbevelingen kunnen voor de verenigingen tot
een toenemend ledental leiden.
Verder is het onderzoek relevant voor een ieder die op dit moment met de omschreven doelgroep in
contact staan. Zo geeft het onderzoek inzicht in de gedachtegangen van de jongeren. Hierbij wordt
duidelijk wat de jongeren aantrekt, maar ook wat ze afstoot.
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Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op theorieën, concepten en modellen die relevant zijn voor dit
onderzoek. Vanuit dit theoretisch kader zal een conceptueel model volgen. Dit model geeft inzicht in
de relatie tussen de twee kernbegrippen hetgeen de basis is om de stand van zaken in de wijk
Meijhorst te onderzoeken. Een globaal conceptueel model wordt beknopt toegelicht in paragraaf 2.2
als basis voor de analyse van de beschikbare literatuur.
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste centrale vraag; Wat is vanuit de theorie en het
vooronderzoek bekend over de beweegredenen die bepalen of jongeren (twaalf tot achttien jaar) wel
of niet participeren in een sportactiviteit?
Met het antwoord op deze theoretische vraag zullen de twee kernbegrippen zoals die weergegeven
worden in figuur 2.1 worden gerafeld tot indicatoren. De operarationalisering van de kernbegrippen
wordt schematisch weergegeven in het ordeningsmodel te vinden in paragraaf 2.6
Bij ieder onderzoek zijn er afhankelijke- en onafhankelijke variabelen. In figuur 2.1 is de relatie tussen
de verschillende variabelen gegeven. Beweegredenen die bepalen of iemand wel of niet participeert
in sportactiviteiten is de onafhankelijke variabele. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe
de sportparticipatie verandert als Sportservice Nijmegen in staat is de beweegredenen te
beïnvloeden.
Beweegredenen zijn onderverdeeld in barrières en beweegredenen. De barrières zijn de redenen
waarom jongeren niet participeren in een sportactiviteit. De beweegredenen zijn de redenen
waarom jongeren wél participeren in sportactiviteiten.
De afhankelijke variabele is de sportparticipatie van jongeren (van twaalf tot achttien jaar) binnen de
wijk Meijhorst. Dit is waar Sportservice Nijmegen invloed op wil hebben. Wanneer het sportaanbod
goed is afgestemd op de beweegredenen, zou dat de sportparticipatie binnen de wijk kunnen
verhogen.

2.1

Globaal conceptueel model

In figuur 2.1 is het globaal conceptueel model weergegeven, waarin de relatie tussen de
kernbegrippen is beschreven . Links staat de onafhankelijke variabele en rechts de afhankelijke
variabele van dit onderzoek. De pijl geeft de relatie tussen beiden aan. De beschrijving van de
kernbegrippen is nu te ruim. De kernbegrippen moeten worden geoperationaliseerd tot een aantal
indicatoren. Wanneer het sportaanbod beter aansluit op de verschillende beweegredenen zal dat
resulteren in een hogere sportparticipatie.
Figuur 2.1

Het globaal conceptueel model

Beweegredenen
 Beweegredenen
 Barrières

Sportparticipatie

Het bovenstaande model laat zien dat de beweegredenen van invloed zijn op de sportparticipatie. In
de volgende paragraven zullen deze kernbegrippen nader worden uitgewerkt en
geoperationaliseerd.

14

2.2

Sportparticipatie

Participatie betekent in de brede zin van het woord deelhebben aan 'iets'. Onder 'iets' wordt
vaak de maatschappij of samenleving verstaan (Harchaoui at al, 2008). Ook kan door middel van het
aanbrengen van domeinen specifieker worden aangeduid om welke vorm van participatie het gaat
(Houten en Winsemius, 2010). Bij de deelname aan sportactiviteiten kan het domein sport een
specifieke richting geven aan het brede begrip participatie. Zodoende richt het begrip
sportparticipatie zich op de deelname aan sport (gerelateerde) activiteiten.
Zoals in hoofdstuk 1 al naar voren is gekomen heeft Sportservice Nijmegen (SN) haar eigen definitie
geformuleerd als het gaat om sportparticipatie. Daarbij zijn twee vormen van sportparticipatie
genoemd. De eerste was: 'Een jongere sport structureel (minimaal één keer in de week) en in
verenigingsverband' en de tweede was: 'Een jongere sport structureel (minimaal één keer in de
week) bij Sportservice Nijmegen, maar niet in verenigingsverband'.
Wanneer gesproken wordt van wel sporten maar niet in verenigingsverband en niet structureel
spreekt Sportservice Nijmegen van sporten in lichte verbanden. Omdat in dit onderzoek zowel
sportende als niet-sportende jongeren worden meegenomen is het van belang deze vorm ook te
vernoemen en mee te nemen.
Deze definities van sportparticipatie zullen de leidraad vormen voor dit onderzoek.
Na deze definitie bepaling van de afhankelijke variabele ziet het conceptueel model er als volgt uit:

Beweegredenen

Sportparticipatie:
1. Structureel sporten bij een vereniging of SN
2. Niet structureel sporten en niet bij een
vereniging of SN

Het ordeningsmodel van het kernbegrip sportparticipatie is te vinden in paragraaf 2.4 (kolom A, B, C)

2.3

Beweegredenen

Bij de onafhankelijke variabele beweegredenen wordt gekeken welke factoren invloed hebben
op het beweeggedrag van het individu. Door kennis te hebben van de mogelijke beweegredenen of
barrières wordt de kans op het verbeteren van de sportparticipatie onder jongeren in de Meijhorst
door het doen van aanbevelingen vergroot.
Gedrag is een begrip dat verschillende beweegredenen kent. Waarom iemand ervoor kiest om
uiteindelijk wel of niet te gaan sporten, is afhankelijk van de intrapersoonlijke determinanten en de
omgevingsdeterminanten (Brug, Assema en Lechner, 2008). Een deel van de intrapersoonlijke
determinanten zijn door middel van het ASE-model in kaart gebracht. Er is voor het ASE-model
gekozen omdat deze een duidelijk overzicht geeft van de verschillende intrapersoonlijke
determinanten. Naast de vier intrapersoonlijke determinanten van het ASE-model zijn in de
literatuur nog drie andere intrapersoonlijke determinanten gevonden.
Naast de intrapersoonlijke determinanten zijn anderzijds ook de omgevingsdeterminanten van
invloed op ons handelen. De omgevingsdeterminanten beïnvloeden ons handelen van buitenaf. Je
kan zeggen dat we op de omgevingsdeterminanten geen directe invloed hebben, om hierdoor
uiteindelijk ons gedrag te kunnen veranderen (Brug, Assema en Echner, 2008).
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2.3.1 Intrapersoonlijke determinanten
Het ASE-model omschrijft vier intrapersoonlijke determinanten:
1. Attitude: Hoe staat iemand zelf tegenover bepaald gedrag?
2. Sociale invloeden: Wat vindt de omgeving van het vertoonde gedrag?
3. Eigen effectiviteitsverwachtingen: Heeft de persoon het gevoel dat hij/zij in staat is om dit
gedrag vol te houden?
4. Intentie: Is de persoon gemotiveerd bepaald gedrag te vertonen? (Baarveld, Backx en Voorn,
2009).
Naast het ASE-model zijn er in de literatuur nog drie intrapersoonlijke determinanten benoemd:
1. Geanticipeerde spijt en morele verplichting: In welke mate voelt een individu zich verplicht
om gedrag wel of niet te vertonen?
2. Persoonlijkheidskenmerken: Welke andere algemene persoonlijkheidstrekken bewegen de
persoon nog meer tot bepaalde gedragingen?
3. Vaardigheden: beschikt het individu daadwerkelijk ook over de vaardigheden om iets kunnen
doen? (Brug, Assema en Lechner, 2008).
Attitude
De attitude is de manier waarop een persoon tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. De attitude
wordt voor een gedeelte beïnvloed door eerdere ervaringen van een persoon. Hoe iemand ergens
tegenaan kijkt, is van grote invloed op de intentie en het gedrag. De houding ten opzichte van een
bepaald onderwerp kan bepaald worden door zowel positieve als negatieve factoren. Dit bepaalt ook
of de houding positief of negatief beïnvloed wordt (Brug, Assema en Lechner, 2008). Naast eerdere
ervaringen kan de attitude ook door verwachtingen beïnvloed worden. Deze verwachtingen kunnen
weer zowel positief als negatief van aard zijn. De ervaring of verwachting brengt vervolgens een
afweging met zich mee. Deze afweging kan plaats vinden op het gebied van kosten (geld, inspanning
en tijd), op basis van hoe makkelijk het is om dit gedrag te vertonen en hoe gebruikelijk het is om dit
gedrag te vertonen. Als de afweging in een van deze gevallen positief uitvalt zal het leiden tot positief
gedrag. Wanneer iemand ergens negatieve ervaringen of verwachtingen bij heeft, zal dit de attitude
en daarbij het gedrag ook negatief beïnvloeden (Brug, Assema en Lechner, 2008). Daarnaast is ook
het bewustzijn van invloed op iemands houding. Het kan dan ook voorkomen dat iemand zich niet
bewust is van bepaald negatief gedrag. Ook is het mogelijk dat iemand niet op de hoogte is van het
gewenste gedrag. Kennis speelt een belangrijke rol bij het bepalen van iemands gedrag. (Brug,
Assema en Lechner, 2008, Baarveld, Backx en Voorn, 2009).
Sociale invloed
Het sport- en beweeggedrag van jongeren wordt naast de attitude ook beïnvloed door sociale
invloeden. Voor jongeren geldt dat familie en vrienden extra belangrijke sociale invloeden vormen.
Jongeren die bijvoorbeeld door hun ouders worden gestimuleerd om te gaan sporten, zullen eerder
beginnen met sporten en dit ook langer volhouden (Baarveld, Backx en Voorn, 2009, Lawman en
Wilson, 2012).
Naast de opvoedende rol van de ouders is ook de rol van vrienden en overige familie erg bepalend
voor het gedrag van jongeren. (Lievens, Waege en Meulemeester, 2006, Seabra en Mendonca Et al,
2012). Naast de hechte kennissenkring heeft ook de school invloed op het sportgedrag van de
jongeren. Het gedrag van de jongeren kan door de genoemde groepen op twee manieren worden
bepaald. De jongeren kunnen steun of druk vanuit de omgeving verwachten. Wanneer er sprake is
van steun, doet zich vaak een voorbeeldfiguur voor.
”Ik doe het zo. Als jij je ook zo gedraagt, dan doe je het goed ”. De jongere weet hierin duidelijk welk
gedrag gewenst is en wat van hem verwacht wordt (Brug, Assema en Lechner, 2008). Wanneer er
sprake is van druk op bepaald gedrag zal de ouder en/of de omgeving dit gedrag waarschijnlijk zelf
ook niet vertonen. Een ouder die zelf niet of weinig sport, zal zijn kind over het algemeen minder snel
motiveren om te gaan sporten (Baarveld, Backx en Voorn, 2009).
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Eigen effectiviteitverwachting
Kan ik iets wel of kan ik iets niet? Dat is de vraag die we onszelf altijd stellen wanneer we ergens
aan beginnen. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer de verwachting is dat iets niet gaat lukken, de
motivatie om de handeling te verrichten een stuk lager is. Hoe de verwachting van iemand zich
ontwikkelt is afhankelijk van de volgende dimensies: zelfvertrouwen, inschattingsvermogen van het
gedrag en het wel of niet kunnen zien van de problemen. Hier wordt door de persoon dan ook de
afweging gemaakt wat het hem/haar zal opleveren wanneer hij/zij het gedrag wel of juist niet laat
zien (Brug, Assema en Lechner, 2008, Robbins en Hunsakker, 2003).
Intentie
Wanneer we over intentie binnen gedrag spreken wordt gekeken in hoeverre de persoon
gemotiveerd is het gedrag te laten zien. De vraag is hierbij altijd, of de persoon gemotiveerd is en in
welke mate deze motivatie bestaat? Belangrijk voor iemands intentie is de kennis van de persoon
over een bepaalde situatie. Wanneer iemand kennis heeft van het gewenste gedrag en de gezonde
situatie zal hij eerder de intentie hebben te veranderen. De intentie wordt sterk beïnvloed door de
andere beweegredenen. Dit wil zeggen dat bij de beweegreden intentie het gedrag als positief moet
worden gezien om het te kunnen aanpassen/volhouden. Wanneer iemand niet de intentie heeft
bepaald gedrag te vertonen, zal dit gedrag ook nooit kunnen veranderen. Daarnaast is het hebben
van de juiste intentie ook geen garantie dat iemand zijn gedrag zou kunnen veranderen (Brug,
Assema en Lechner, 2008).
Geanticipeerde spijt en morele verplichting
Iemand die weet dat zijn gedrag later spijt of schuld met zich mee zal brengen, zal de afweging
om het gedrag wel of niet te vertonen beter overdenken. De inschatting van deze spijt en
schuldgevoelens zijn afhankelijk van de morele norm. De morele norm is het inschattingsvermogen
van de persoon zelf om te kijken of bepaald gedrag normaal is of niet. Deze norm wordt vaak door de
omgevingsfactoren van een persoon bepaald. Door het spijt/schuldgevoel en de morele norm
kunnen mensen zich verplicht voelen bepaald gedrag wel of niet te laten zien (Brug, Assem en
Lechner, 2008).
Persoonlijkheidskenmerken
Wanneer een persoonlijkheidstrek invloed heeft op bepaald gedrag en nog niet in bovenstaande
intrapersoonlijke determinanten is vernoemd is er sprake van een persoonlijkheidskenmerk. Deze
persoonlijkheidstrek varieert van leeftijd en geslacht tot de interpretatie van signalen (Brug, Assema
en Lechner, 2008).
Vaardigheden
Naast de verwachtingen van iemand over bepaalde vaardigheden (eigen
effectiviteitverwachting), hebben ook de daadwerkelijke vaardigheden invloed op het gedrag.
Wanneer iemand het gevoel heeft dat zijn of haar vaardigheden toereikend genoeg zijn om het
gedrag te kunnen vertonen, zal dit een grote stimulans zijn. Anderzijds kan het voorkomen dat de
eigen effectiviteitverwachting verkeerd is ingeschat en iemand niet vaardig genoeg is om dit gedrag
te laten zien. Wanneer dit het geval is kunnen de vaardigheden als vierde barrière worden gezien.
Het is echter belangrijk vaardigheden apart te vernoemen, omdat deze ook een positieve uitwerking
op het gedrag kunnen hebben (Robbins en Hunsakker, 2003).
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2.3.2 Omgevingsdeterminanten 1
Op de omgevingsdeterminanten hebben we zelf geen directe invloed. Dit betekent dat het
gedrag in dit geval bepaald wordt door zaken die zich om jou heen afspelen. Wanneer hier sprake
van is spreken we van een extrapersoonlijke determinant (Brug, Assema en Lechner, 2008). De
omgevingsdeterminanten zijn in de volgende vier dimensies onder te verdelen:
1. Fysieke omgeving: Bij de fysieke omgeving wordt gekeken naar de middelen die in de
omgeving aanwezig zijn om het gewenste gedrag te laten zien.
2. Sociaal-culturele omgeving: Binnen deze dimensie wordt gekeken wat op culturele gronden
gewenst gedrag is binnen een sociale omgeving.
3. Economische omgeving: Is het individu in staat het gewenste gedrag te bekostigen?
4. Politieke omgeving: Dit zijn de wetten en regels die het gedrag kunnen beïnvloeden.
(Lechner, Mesters en Bolman, 2010).
Fysieke omgeving
Onder fysieke omgeving bedoelen we alle middelen die in de omgeving aanwezig zijn om bepaald
gedrag te kunnen vertonen ( Lechner, Mesters en Bolman, 2010). Of een bepaald middel een
positieve of negatieve uitwerking heeft op het gedrag, is afhankelijk van het middel. Zo zal een
sporthal een positieve bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl, terwijl een snackbar een negatieve
bijdrage zal leveren aan de gezonde leefstijl. Omdat beide een bepaalde invloed op de gezonde
leefstijl hebben, worden beide als middel beschouwd (Jansen, 2002).
Sociaal-culturele omgeving
Zoals de term eigenlijk al omschrijft wordt er binnen deze dimensie naar de culturele invloeden
gekeken. Iedere cultuur heeft andere gebruiken en normen. Binnen een gemeenschap is de
samenstelling van de groep medebepalend voor de cultuur. Hierbij wordt gekeken hoe hecht de
groep is en wat de gewenste omgangsvormen en tradities binnen deze groep zijn (Lechner, Mesters
en Bolman, 2010). Bij sociaal-culturele omgeving dient ook naar de religieuze bepalingen te worden
gekeken. Zo heeft ieder geloof zijn eigen gewoontes, die een bepaald gedrag positief of negatief
kunnen beïnvloeden ( Lechner, Mesters en Bolman, 2010, Mechelen-Gevers en Burgt, 2008).
Economische omgeving
Of iemand iets gaat of kan doen wordt mede bepaald door zijn of haar portemonnee. Wanneer
iemand genoeg geld heeft om bijvoorbeeld te gaan sporten, zal dit niet als drempel ervaren worden.
Wanneer een individu echter al hard zijn best moet doen het hoofd boven water te houden zal
iemand minder snel besluiten zijn magere budget aan sport uit te geven ( Lechner, Mesters en
Bolman, 2010, Pooja, Tandon en Chuan Zhou et al., 2012).
Naast de persoonlijke portemonnee kan ook de gemeentelijke, regionale of landelijke portemonnee
invloed hebben op het gedrag. Zo kan in een nota worden opgenomen of bepaald gedrag financieel
wordt gestimuleerd of gedemotiveerd. De mate waarin dit gebeurt hangt samen met de welvaart.
Wanneer het goed gaat met een gemeente/land dan is er meer ruimte om het sportgedrag te
stimuleren (Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001).
Politieke omgeving
Naast de talloze wetten die ons verplichten bepaalde gedragsnormen na te leven, zijn er ook tal
van wetten die ons de mogelijkheid geven om ons leven te veraangenamen. Door middel van deze
wetten worden naast het matigen of verbieden ook bepaalde gedragingen gestimuleerd
( Lechner, Mesters en Bolman, 2010, Brug, Assema en Lechner, 2008).

1

Intrapersoonlijke determinanten en omgevingsdeterminanten worden in de volgende hoofdstukken
vernoemd als beweegredenen.
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2.3.3 Ordeningsmodel van het kernbegrip; beweegredenen
A
B
C
Beweegredenen

Intrapersoonlijkedeterminanten

Attitude

D
Ervaring
Verwachting

Sociale invloed

Familie en vrienden
Ouders
School en werk

Eigen effectiviteitsverwachting

Zelfvertrouwen

Intentie

Motivatie

Inschattingsvermogen
Tradities

Inzien van probleem
Kennis

Geanticipeerde spijt
en morele verplichting

Verwacht spijt en schuld

Persoonskenmerken

Geslacht

Morele norm

Leeftijd
Interpretatie van signalen
Vaardigheden
Vaardigheden

Omgevingsdeterminanten

Fysieke omgeving

Middelen in omgeving

Sociaal culturele
omgeving

Culturele normen en waarden
Samenstelling van omgeving
Tradities
Religie

Economische
omgeving

Prijs
Besteedbaar budget Individu
Besteedbaar budget politiek

Politieke omgeving
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Wetgeving

Bovenstaand model is tot stand gekomen door middel van literatuur onderzoek. Het geeft een
samenvatting van paragraaf 2.3. In kolom A is het kernbegrip beweegredenen weergegeven. Dat
kernbegrip wordt geoperationaliseerd tot indicatoren die te vinden zijn in kolom D. De
operationalisering van het kern begrip is tot stand gekomen door grondig literatuuronderzoek.

2.4

Ordeningsmodel van het kernbegrip: sportparticipatie
A
Sportparticipatie

B

C

Een jongere sport
structureel in
verenigingsverband

Sporten bij
verenigingen

Een jongere sport
structureel maar niet
in verenigingsverband

Deelnemen aan het
structureel
sportaanbod van
Sportservice
Nijmegen

Een jongere sport
wel, maar niet
structureel en niet in
verenigingsverband

Eenmalig deelnemen
aan sportaanbod van
Sportservice
Nijmegen
Vrij sporten

Toelichting op het ordeningsmodel van het kernbegrip; sportparticipatie
In kolom A staat het kernbegrip sportparticipatie. Dit kernbegrip wordt geoperationaliseerd in
drie dimensies (kolom B). Dit zijn de dimensies zoals die in paragraag 1.7 worden benoemt.
In kolom C worden tot slot de dimensies van sportparticipatie nog verder gerafeld. Hierbij worden de
verschillende mogelijkheden gegeven van sportparticipatie.
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2.5

Vooronderzoek

In deze paragraaf word de huidige situatie in de wijk Meijhorst toegelicht. Door deze koppeling
kunnen de meest relevante indicatoren worden geselecteerd. Indicatoren die aan bod zijn gekomen
in het theoretisch kader maar niet van toepassing blijken te zijn op de wijk Meijhorst, worden hier
gefilterd. De relevantie en verantwoording van de indicatoren kunnen zijn te vinden in paragraaf 2.6.
De gemeente Nijmegen telde in 2011 in totaal 164.265 inwoners. Daarmee behoort de gemeente tot
een van de tien grootste in Nederland.
In Nijmegen is de sportparticipatie onder de jongeren al lange tijd stabiel. Zoals te zien is in figuur
2.2, is de sportparticipatie niet gestegen ten opzichte van 2007. Dit cijfer is te vergelijken met cijfers
uit steden elders in Nederland. Een lichte stijging is te zien bij het aantal jongeren dat lid is van een
sportvereniging (Afdeling onderzoek en statistiek, 2012).
Wanneer er gekeken wordt naar het percentage jongeren dat voldoet aan de beweegnorm (zeven
uur per week), is er nauwelijks verschil tussen Nijmegen (72%), Arnhem (70%), Apeldoorn (72%) en
Ede (75%). Uit onderzoek van de GGD blijkt dat meisjes in Nijmegen minder vaak voldoen aan de
beweegnorm dan jongens.
Ook zit er weinig verschil tussen de steden als het gaat om het percentage jongeren met
overgewicht en/of matige tot slechte gezondheid (Afdeling onderzoek en statistiek, 2012).
Figuur 2.2 Sportparticipatie onder jongeren binnen de gemeente Nijmegen

(Afdeling onderzoek en statistiek, 2012)
Tabel 2.1 geeft een overzicht weer van relevante cijfers met betrekking tot de gemeente Nijmegen,
het stadsdeel Dukenburg en tot slot de wijk Meijhorst.
In totaal sport 58% van alle inwoners van de gemeente Nijmegen wekelijks. Daarnaast is 23% lid van
een sportclub. Daartegenover staat dat 52% van alle jongeren (tot achttien jaar) niet voldoet aan de
beweegnorm en 15% van de jongeren heeft overgewicht (GGD, 2011).
Onder de groep nul tot achttien jarigen, zijn 20,3% niet- westerse Nijmegenaren.
Wanneer men verder kijkt naar de cijfers met betrekking tot het stadsdeel Dukenburg en de wijk
Meijhorst, is een aantal verschillen met de rest van de gemeente duidelijk zichtbaar. Het eerste dat
opvalt is het percentage niet-westerse Nijmegenaren. In het stadsdeel Dukenburg is 31,3% van alle
jongeren niet-westers en is 49,6% van alle jongeren in de wijk Meijhorst van niet-westerse afkomst.
Tevens verdienen de cijfers met betrekking tot de sportparticipatie de nodige aandacht. Waar in
stadsdeel Dukenburg gemiddeld 47% wekelijks sport, is dat maar 40% van de inwoners in de wijk
Meijhorst. Vergeleken met de gemiddelde cijfers van de gehele gemeente Nijmegen blijken dit
aandachtspunten.
Ook wanneer gekeken wordt naar het sociaal klimaat in cijfers vallen een aantal zaken op. In de wijk
Meijhorst participeert 27% van alle inwoners in buurtactiviteiten, terwijl dit in de gehele gemeente
37% is.
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Tot slot is er een groot verschil in inkomen te zien binnen de verschillende wijken in Nijmegen. In de
gemeente Nijmegen moet 15% rondkomen van een laag inkomen (110% van het sociaal minimum).
In de wijk Meijhorst ligt dat percentage hoger. 26% van de inwoners in de wijk leeft van een laag
inkomen (Sportservice Nijmegen, 2011).
Met name de dikgedrukte cijfers zijn van groot belang in dit onderzoek. Deze geven de urgentie van
het probleem weer en selecteren de indicator 'prijs' vanwege het hoge percentage lage inkomens.
Tabel 2.1

Wijkorganisatoren

Indicatoren
↓

Wijk →

Nijmegen

Dukenburg

Meijhorst

164.265
14,4 %
20,3 %

22.859
15,6 %
31,3 %

3.473
17,8 %
49,6 %

58 %
23 %

47 %
16 %

40 %
14 %

52 %

53 %

15 %

18 %

37 %

32 %

27 %

21 %

19 %

4,3

56 %

51 %

58 %

15 %

17 %

26 %

Stadsindicatoren
1. Bevolking
Aantal inwoners
% 0-14 jaar
% niet-westerse Nijmegenaren 0-18 jaar
2. Sport
% wekelijkse sporters
% lid sportclub
3. Gezondheid
% beweegt onvoldoende
(volgens de norm) jongeren
% overgewicht jongeren
4. Sociaal klimaat
% participatie buurtactiviteiten
Schaal en %- in de buurt zijn goede
voorzieningen voor jongeren
% in de buurt zijn goede
speelmogelijkheden kinderen
% lage inkomens
(Sportservice Nijmegen, 2011)

Sociale-cultureel klimaat
Uit onderzoek onder bewoners in de gemeente Nijmegen is gebleken dat 53% van de inwoners
van het stadsdeel Dukenburg tevreden is over de wijk waarin zij wonen. Daarmee staat het stadsdeel
op de derde plek van beneden. Uit onderzoek naar de sociale cohesie blijkt dat de inwoners van
Dukenburg een stuk minder tevreden zijn over de sociale cohesie dan de gemiddelde inwoner van de
gemeente.
Een kenmerk van de wijk Meijhorst is dat Nijmegenaren van Turkse en Marokkaanse afkomst zich
daar groeperen. Van alle inwoners van de wijk Meijhorst is 32% van niet-westerse afkomst. In geen
enkele wijk in de gemeente Nijmegen is dat percentage zo hoog (Afdeling onderzoek en statistiek,
2012). Dat strookt met het gegeven dat veel inwoners van het stadsdeel Dukenburg een grote
etnische diversiteit opmerken in hun wijk. Van de gehele gemeente Nijmegen geeft 23% van de
inwoners aan dat er geen positieve kanten zijn aan de aanwezigheid van de diverse etnische
groepen. Daartegenover geeft 54% aan hier wel voordelen van in te zien.
In de wijk Dukenburg liggen die getallen anders. Daar geeft ruim 30% aan geen positieve kanten te
ervaren aan de diversiteit van etnische groepen tegenover 38% die hier wel voordelen van in zien.
Geconcludeerd kan worden dat in stadsdeel Dukenburg (en dus ook in de wijk Meijhorst) meer
weerstand bestaat tegen de aanwezigheid van verschillende etnische groepen dan in de rest van
Nijmegen (Afdeling onderzoek en statistiek, 2012). Echter moet worden gesteld dat maar 7% van de
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inwoners daadwerkelijk ontevreden is over de manier van samenleven tussen allochtonen en
autochtonen.
De beslotenheid van allochtone gemeenschappen wordt door de inwoners van Dukenburg vaak als
negatief ervaren (Afdeling onderzoek en statistiek, 2012).
Uit de integrale veiligheidsmonitor Nijmegen blijkt dat de inwoners van de wijk Meijhorst hun wijk
zien verbeteren door de jaren heen. De totaalwaardering blijft nog altijd laag, maar een groei vindt
plaats in het sociale klimaat en in de samenleving van verschillende etnische groepen.
Speciale aandacht moet volgens de bewoners nog altijd uitgaan naar de volgende thema's:
Jongerenproblematiek, verloederingen, bewonersoverlast en verkeersproblemen waarbij het eerste
de meeste aandacht vereist (afdeling onderzoek en statistiek, 2010). Bij 19% van alle problemen met
jongeren wordt expliciet verwezen naar allochtone jongeren.
Alcohol- en drugsgebruik wordt vaak gezien als boosdoener voor overlast onder jongeren (afdeling
onderzoek en statistiek, 2012).
Geslacht
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat allochtone meisjes in Nijmegen minder vaak voldoen aan de
beweegnorm dan jongens of autochtone meisjes. Ook sporten jongens (georganiseerd en
ongeorganiseerd) vaker dan meisjes.
Het aantal jongeren dat een lagere opleiding (vmbo) volgt, sport over het algemeen minder in
georganiseerd verband. Wel sporten zij vaker ongeorganiseerd dan jongeren die een hogere
opleiding volgen (GGD, 2012).
Allochtone meisjes (45%) sporten minder vaak in verenigingsverband dan autochtone meisjes (74%)
(Boxtel, 2012).
Fysieke omgeving
Van alle inwoners van Dukenburg vindt 20% dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn in de
wijken. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de gehele gemeente Nijmegen
(22%) De tevredenheid over de kwaliteit van speelplekken in het stadsdeel Dukenburg is minder
groot dan in de rest van Nijmegen: 51% is hier tevreden over tegenover 56% gemiddeld in Nijmegen
(Afdeling onderzoek en statistiek, 2012).
In figuur 2.3 is weergegeven hoe de fysieke omgeving van de wijk Meijhorst er uitziet op het gebied
van sport. Centraal staat de wijk Meijhorst en daarbij welke verenigingen er gevestigd zijn.
Daaromheen zijn de verenigingen weergegeven die net buiten de wijk Meijhorst liggen. De buitenste
ring ligt het verst van de wijk Meijhorst af. Hierbij is een selectie gemaakt van verenigingen en
sportmogelijkheden die maximaal drie kilometer van de wijk af liggen. De drempel om naar een
vereniging te gaan wordt hoger naar mate de afstand groter wordt (sportservice Nijmegen, 2013).
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Figuur 2.3

Sportmogelijkheden in de wijk Meijhorst en directe omgeving

(Sportservice Nijmegen, 2013)
Sport
De gemeente Nijmegen heeft in 2008 onderzoek laten doen naar Nijmeegse jongeren (tien tot en
met zeventien jaar) in het algemeen. Daarin zijn de ontwikkelingen beschreven van jongeren in
Nijmegen. Verschillende belemmeringen voor het lid worden van een sportclub zijn onderzocht. De
drie grootste redenen bleken; 'ik heb geen tijd', 'Ik heb geen zin om iedere week te trainen en
competitie te spelen' en tot slot gaf 6% aan geen lid te zijn van een sportclub omdat de ouders het
niet kunnen betalen. Over de wijken specifiek zijn geen cijfers bekend, wel werd in het onderzoek
opgemerkt dat de laatste reden, ouders kunnen het niet betalen, in de aandachtsgebieden (o.a.
Meijhorst) vaker als antwoord werd gegeven (Afdeling onderzoek en statistiek, 2008).
Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het effect van sportstimulering door Sportservice Nijmegen
relatief groot is bij niet-westerse allochtonen. De zes sportstimuleringsactiviteiten die op
verschillende basisscholen worden verzorgd, zijn bij driekwart van de basisschoolleerlingen (tien tot
elf jaar oud) bekend.
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Zoals in figuur 2.4 te zien is, liggen de hoogste participatiepercentages bij de leerlingen van de open
wijkscholen2 en de sportieve scholen3. Het gaat in dit figuur om jeugd van tien tot elf jaar oud. Dit is
niet de doelgroep die in dit onderzoek wordt omschreven. Toch is deze informatie van belang omdat
blijk dat sportende jeugd van de leeftijd tien tot elf vaak blijft sporten wanneer zij naar de
middelbare school gaan. Jeugd die niet sport op de basisschool zal dat ook minder snel doen
wanneer zij naar de middelbare school gaan (Vereniging Sport en Gemeenten, 2010).
In de aandachtsgebieden wordt relatief veel aan sportstimulering gedaan. Participatie in
sportstimuleringsactiviteiten is daar het hoogst.
Van alle deelnemers is 13% na afloop van een sportstimuleringsactiviteit ook daadwerkelijk lid
geworden van een sportclub. In de aandachtsgebieden ligt dat percentage hoger. Daar is 20% van
alle kinderen lid geworden van een sportclub.
Ook voor jongeren (van twaalf tot zeventien jaar) wordt een sportstimuleringsactiviteit (Go4action)
georganiseerd. Van alle jongeren geeft 13% aan ervan gehoord te hebben en 7% participeerde in
deze activiteit. Uiteindelijk is 12% lid geworden van een sportclub (Afdeling onderzoek en statistiek,
2008).
Figuur 2.4
Percentage basisschoolleerlingen (tien tot elf jaar oud) dat participeert in
sportstimuleringsactiviteiten van Sportservice Nijmegen

(Afdeling onderzoek en statistiek, 2008)
Onder de basisschoolleerlingen neemt de participatie in naschoolse activiteiten toe ten opzichte van
2003. Vooral de cijfers met betrekking tot de leerlingen van sportieve scholen en open wijkscholen
laten een grote stijging zien.
De participatie in en behoefte aan naschoolse sportactiviteiten is te vinden in tabel 2.2 (Afdeling
onderzoek en statistiek, 2008).

2

Open wijkscholen (OWS) zijn scholen gelegen in aandachtsgebieden.
Sportieve scholen zijn scholen die sport erg stimuleren door een vakleerkracht bewegingonderwijs in te
zetten en activiteiten tijdens en na school te organiseren. Vaak gebeurt dat in samenwerking met
sportverenigingen in de buurt.
3
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Tabel 2.2

Participatie en behoeftes aan naschoolse sportactiviteiten onder jongeren
Basisschoollee Leerlingen
Leerlingen op
Vo-leerlingen
rlingen (10-11 op OWS
sportieve scholen (12-17 jaar)
jaar)
(10-11 jaar)
(10-11 jaar)
% dat participeert aan
34%
49%
68%
21%
naschoolse sportactiviteiten
% dat behoefte heeft aan meer 17%
11%
naschoolse sportactiviteiten
(Afdeling onderzoek en statistiek, 2008)
In figuur 2.5 is te zien dat jongeren in de gemeente Nijmegen het liefst op sportverenigingen en
veldjes en pleintjes in de buurt sporten. Ook is gevraagd of er behoefte is aan begeleiding tijdens het
sporten buiten schooltijd. 30% van de jongeren (van twaalf tot zeventien jaar) geeft aan hier geen
behoefte aan te hebben. Tevens geeft 30% aan het liefste wel onder leiding van een trainer of
gymleraar te sporten naar schooltijd. De begeleiding van een ouder- of jongerenwerker wordt
nauwelijks gewaardeerd (Afdeling onderzoek en statistiek, 2008).
Figuur 2.5

Fijnste plekken om buiten schooltijd te sporten

(Afdeling onderzoek en statistiek, 2008)
Wijkcentra zijn plekken waar jongeren elkaar ontmoeten. Van de jongeren van elf tot zeventien jaar
geeft 13% aan er wel eens naar toe te gaan. Daarvan doet 5% dat wekelijks. In de wijk Dukenburg is
er een relatief grote vraag naar een extra jongerencentrum (2008) (Afdeling onderzoek en statistiek,
2008).
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2.6 Relevantie van de indicatoren met betrekking tot de sportparticipatie
van jongeren
In paragraaf 2.3 is het kernbegrip sportparticipatie onderverdeeld in drie verschillende
dimensies. In paragraaf 2.4 is het kernbegrip beweegredenen onderverdeeld in een aantal
indicatoren. In deze paragraaf zullen de drie dimensies van sportparticipatie zoals Sportservice
Nijmegen die heeft geformuleerd, gekoppeld worden aan de indicatoren van de beweegredenen en
het vooronderzoek. Per paragraaf worden de beweegredenen beschreven zoals die in het
operationalisatieschema ( 2.4) staan. Per beweegreden zal worden gekeken wat de invloed van
Sportservice Nijmegen is. Wanneer Sportservice Nijmegen invloed blijkt te hebben op de
beweegreden, zal deze worden meegenomen in het verdere empirische onderzoek. De
beweegredenen zullen gekoppeld worden aan een x-aantal vragen in de enquête (bijlage 2). De
beweegredenen die meegenomen worden en gekoppeld worden aan een vraag zullen onderstreept
worden weergegeven.
2.6.1 Attitude
De attitude van een persoon bepaalt hoe iemand tegen een bepaalde activiteit aankijkt. Hierbij
vormen eerdere ervaringen en de verwachtingen van de activiteit het beeld (Brug, Assema en
Lechner, 2008). Bij de participatie aan sportaanbod van verenigingen spelen deze verwachtingen een
grote rol. Zoals in het vooronderzoek naar voren is gekomen, wordt er op scholen in de wijk
Meijhorst aandacht besteed aan de integratie van jeugd in sportverenigingen. Dit gebeurt door
verschillende projecten waarbij sportverenigingen sporten aanbieden op scholen. Hierdoor doen de
jongeren ervaringen op met verschillende sporten. Zodoende worden bepaalde verwachtingen
geschept. Deze verwachtingen en ervaringen spelen mee in de keuze om bij een vereniging te gaan
sporten. Wanneer Sportservice Nijmegen incidenteel sporten aanbiedt op scholen dan doen de
jongeren ervaringen op. Een positieve ervaring vergroot de kans op structurele sportparticipatie. Ook
de verwachtingen zijn beïnvloedbaar door Sportservice Nijmegen, omdat zij met sommige projecten
eenmalig verschillende sporten aanbieden. Tijdens deze lessen doen de deelnemers verwachtingen
op. Om die reden worden deze indicatoren meegenomen in de enquête en het interview.
2.6.2 Sociale invloed
Vrienden, familie, ouders en kennissen zijn allemaal van invloed op de keuzes die iemand maakt
(Lacoboni, 2009). Wanneer ouders willen dat hun kind gaat sporten, zal het kind eerder geneigd zijn
dat ook te doen. Wanneer vrienden een bepaalde sport beoefenen (in verenigingsverband of
structureel bij Sportservice Nijmegen) kan een jongere om die reden participeren in diezelfde sport.
Ook de school waarop een jongere zit, is van invloed. Wanneer er een gediplomeerde vakdocent
sport en bewegen voor de groep staat (sportieve scholen) stimuleert dit jongeren te gaan sporten
(Afdeling onderzoek en statistiek, 2008).
Er is sprake van rolmodellen en imitatiegedrag. Met name kinderen en jongeren (pubers) zijn hier
vatbaar voor (Lacoboni, 2009).
Er is besloten uitsluitend de indicatoren ouders en school mee te nemen omdat Sportservice
Nijmegen geen invloed heeft op het gedrag van vrienden en overige familie leden.
Sportservice heeft wel invloed op scholen en zij kan ook ouders informeren.
2.6.3 Eigen effectiviteitsverwachting
De verwachting die een jongere heeft van zijn eigen handelen, heeft invloed op de motivatie.
Wanneer de verwachting tot het succesvol afronden van het doel/taak laag is, zal de motivatie ook
laag zijn. Dit is een universele regel die ook op gaat wanneer er gesproken wordt over
sportparticipatie. Het kan belemmerend werken wanneer een jongere onzeker is of wanneer hij iets
niet denkt te kunnen. Dit kan een barrière zijn om te participeren in sportactiviteiten. Wanneer de
verwachtingen positief zijn, zal er meer motivatie aanwezig zijn.
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De eigen effectiviteitsverwachting speelt een belangrijke rol in de keuzes die jongeren maken, en is
daarom meegenomen in dit onderzoek.
Omdat de eigen effectiviteitsverwachting buiten de macht van Sportservice Nijmegen ligt, is deze
indicator in de rest van het onderzoek achterwege gelaten.
2.6.4 Intentie
De intentie van gedrag bepaalt tot op zekere hoogte de haalbaarheid. Wanneer een jongere
participeert in een sportactiviteit, zal hij het nooit lang volhouden als hij die intentie niet heeft (Brug,
Assema en Lechner, 2008).
Uit het vooronderzoek blijkt dat er twee redenen zijn waarom jongeren niet participeren in
sportactiviteiten: 1; de jongeren hebben er geen tijd voor. 2; de jongeren hebben geen zin om iedere
week te trainen en competitie te spelen. Dit zijn typisch voorbeelden van intentie. Intenties hoeven
niet altijd negatief te zijn.
Naast het hebben van de juiste intentie is ook kennis in de brede zin van het woord van belang.
Wanneer jongeren geen weet hebben van het sportaanbod zal de sportparticipatie laag blijven.
Hetzelfde geldt voor kennis over financieringsmogelijkheden en voor- en nadelen van sport en
bewegen.
Veel jongeren in de wijk Meijhorst zijn laag opgeleid. Daarom kan kennis over de mogelijkheden
ontbreken (Sportservice Nijmegen, 2011).
De intentie waarmee iemand een actie onderneemt is niet beïnvloedbaar en daarom niet
meegenomen in het vervolg van dit onderzoek. Kennis is overdraagbaar en wordt daarom wel
meegenomen.
2.6.5 Morele norm
Onder norm wordt verstaan: het gevoel of iets normaal is of niet. De morele norm speelt een rol
bij de keuze voor sportparticipatie en is daarom meegenomen in dit onderzoek. Wanneer een
jongere het gevoel heeft dat hij zich niet normaal gedraagt wanneer hij sport, zal hij minder snel
geneigd zijn te participeren in sportactiviteiten. Zelfs wanneer deze jongere intrinsiek gemotiveerd is.
De sociale invloeden spelen een grote rol bij de vorming van morele normen. In het vooronderzoek is
naar voren gekomen dat het in niet-westerse allochtone kringen minder gebruikelijk is om te
participeren in sportaanbod. Het percentage niet-westerse allochtonen in de wijk Meijhorst is relatief
hoog (Sportservice Nijmegen, 2011).
Invloed uitoefenen op de morele norm ligt buiten de mogelijkheden van Sportservice Nijmegen en
wordt daarom niet verder meegenomen in dit onderzoek.
2.6.6 Religie
Vooral bij niet-westerse allochtonen speelt religie vaak een rol als het gaat om sportparticipatie.
Zo is het voor veel moslimvrouwen niet toegestaan om in T-shirt, gympak of zwempak te sporten
wanneer mannen de mogelijkheid hebben dit te zien. Ook is het voor veel moslimvrouwen niet
toegestaan om hun hijab (hoofddoek) af te doen onder toeziend oog van niet-moslimvrouwen (Pinto,
2004).
Religie is niet beïnvloedbaar door Sportservice Nijmegen. Toch wordt deze wel meegenomen om de
volgende twee redenen;
1. Wanneer op basis van religie subgroepen kunnen worden geselecteerd, kan gerichter advies
per groep worden geformuleerd.
2. Aan de eisen van de religie is niets te doen maar wanneer het een belemmering vormt, kan
er wel naar manieren gezocht worden waarop sport gecombineerd kan worden met de eisen
van de religie.
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2.6.7 Middelen in omgeving
Wanneer de faciliteiten om te sporten van hoge kwaliteit zijn en deze zich op geringe afstand van
de doelgroep bevinden, zal de drempel om te participeren in een sportactiviteiten laag zijn.
Tegenovergestelde geografische en kwalitatieve gegevens zullen tot minder sportparticipatie leiden.
In de wijk Meijhorst zijn veel sportmogelijkheden. Zoals in 2.3 te zien is, zijn er alleen al in de wijk
acht verenigingen waar gesport kan worden4. Daaronder bevindt zich een sporthal waar
verschillende sporten indoor beoefend kunnen worden. Daarnaast zijn er in de omliggende wijken
(binnen een straal van vijf kilometer) verschillende sportverenigingen gevestigd.
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de tevredenheid over de speelvoorzieningen minder hoog is
dan in de rest van Nijmegen.
Als de locatie waarop de sportactiviteiten plaats vinden ver van de jongeren af ligt, is hier iets aan te
doen. Om deze reden is deze beweegreden meegenomen.
2.6.8 Vaardigheden
De vaardigheden worden meegenomen omdat vaardigheden van belang zijn bij het beoefenen
van een sport of het uitvoeren van een beweging. Het kan dus zeer demotiverend werken wanneer
iemand graag op voetbal zou gaan maar daar totaal geen talent voor heeft. Op dat moment zijn de
vaardigheden een belemmerende factor. Andersom kan het ook werken. Wanneer iemand zeer
getalenteerd is, zal hij eerder geneigd zijn een sport te gaan beoefenen (Robbins en Hunsakker,
2003). Sportservice Nijmegen heeft pas invloed op de vaardigheden van jongeren op het moment dat
ze structureel participeren in de beweegactiviteiten. De beweegreden 'vaardigheden' ligt dus buiten
het bereik van Sportservice Nijmegen en wordt daarom niet meegenomen in de enquête of het
interview.
2.6.9 Interpretatie van signalen
Interpretatie van signalen is een beweegreden die valt onder de persoonlijkheidskenmerken. Het
geeft inzicht in hoe iemand externe en interne signalen interpreteert. Wanneer een jongere na vijf
minuten hardlopen last van zijn knie krijgt en vervolgens denkt dat zijn knieën zwak zijn, dan is dat
een negatieve interpretatie van de pijn. Een dergelijke interpretatie werkt niet bevorderlijk voor
participatie aan sportactiviteiten.
De interpretatie van signalen is een beweegreden waarop Sportservice Nijmegen geen invloed heeft
en wordt daarom niet meegenomen in dit onderzoek.
2.6.10 Sociaal-culturele omgeving
Sociaal-culturele omgeving is een breed begrip. Onder sociaal-culturele omgeving vallen onder
andere: samenstelling van omgeving, culturele normen en waarden en religie. Deze drie genoemde
beweegreden zijn allen van invloed op de keuze voor sportparticipatie.
Samenstelling van de omgeving speelt een belangrijke rol binnen de wijk Meijhorst. Hierbij wordt
niet gedoeld op hoe de fysieke omgeving er uit ziet, maar op de samenstelling van culturele groepen.
De etnische diversiteit is nergens in Nijmegen zo hoog als in de wijk Meijhorst (Afdeling onderzoek en
statistiek, 2012). Vooral Turkse en Marokkaanse gezinnen zijn woonachtig in de wijk Meijhorst. De
sociale cohesie wordt in de wijk vaker als onprettig ervaren dan in andere delen van Nijmegen.
De culturele normen en waarden spelen ook een rol bij de keuze voor sportparticipatie. Uit
onderzoek blijkt dat allochtone jongeren minder sporten dan autochtone jongeren (Quanjel, 2009).
De samenstelling van de omgeving, culturele normen en waarden en religie zijn niet beïnvloedbaar
door Sportservice Nijmegen en worden daarom niet meegenomen (religie uitgezonderd. Zie religie).

4

Het wijkcentrum is bij deze telling meegenomen.
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2.6.11 Economie
Tot slot speelt economie een belangrijke rol bij de keuze voor sportparticipatie. Het participeren
in sportactiviteiten kost vrijwel altijd geld. Als er al geen contributie betaald hoeft te worden, dan
moeten er wel een passend sportpak of geschikte schoenen komen. Het besteedbaar budget per
individu kan dus meespelen in de overweging om te participeren in de sport (Lechner, Mesters en
Bolman, 2010, Pooja, Tandon en Chuan Zhou et al., 2012).
Uit het vooronderzoek is gebleken dat het percentage gezinnen dat moet rondkomen van een laag
budget erg hoog is in de wijk Meijhorst.
Ook de economische voorzieningen die de overheid biedt kunnen mee spelen in keuzes voor
sportparticipatie. Wanneer er veel economische welvaart heerst in een land is er financieel meer
ruimte voor sportstimulering door de overheid (Haan, Drupsteen en Fernhout, 2001). In de gemeente
Nijmegen wordt sportparticipatie onder andere gestimuleerd door de verzorging en organisatie van
gratis sportactiviteiten. Sportservice Nijmegen neemt hierin de leiding. Dit is een voorbeeld van
economische overheidsvoorzieningen binnen de gemeente Nijmegen. Daarnaast is er vanuit de
landelijke subsidies ruim een half miljoen euro geïnvesteerd in Sportservice Nijmegen (Sportservice
Nijmegen, z.d.).
Sportservice Nijmegen heeft geen invloed op het besteedbaar budget per persoon van de inwoners
van de wijk Meijhorst. Toch kunnen zij wel rekening houden met dit budget door bijvoorbeeld
minder kosten in rekening te brengen wanneer blijkt dat kosten een drempel vormen. Om die reden
wordt de beweegreden prijs wel meegenomen.
Deze analyse van de literatuur en de match met de relevantie voor de lokale situatie resulteert in het
volgende definitieve conceptueel model;

Beweegredenen
1. Eerdere ervaringen
en verwachtingen
2. Ouders & school
3. Kennis
4. Religie
5. Locatie
6. Prijs

Sportparticipatie
1. Structureel sporten bij een
vereniging of Sportservice
Nijmegen
2. Niet structureel sporten bij
een vereniging of
Sportservice Nijmegen
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Hoofdstuk 3

Methode

In onderstaand hoofdstuk wordt omschreven hoe er onderzoek wordt gedaan. Om dit in kaart te
kunnen brengen is er een verdeling gemaakt. Na de inleiding volgt de beschrijving van de
onderzoekspopulatie en steekproefgrootte. Vervolgens komt de omschrijving van de methodes op
operationeel niveau aan bod, waarbij het belangrijk is dat deze methode zodanig geschreven is dat
deze reproduceerbaar is. Paragraaf 3.3 bestaat uit de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek. Paragraaf 3.4 gaat in op de statistische toetsen en de dataverwerking.

3.1

Onderzoekspopulatie en steekproefgrootte

In de wijk Meijhorst wonen in totaal 231 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar oud
(Manders, 2013). Dit is de totale populatie waaronder gemeten is. Met een betrouwbaarheidsniveau
van 95% en een foutmarge van 5% is de vereiste steekproefgrootte 145 jongeren (Journalinks, n.b.).
Omdat bij de opdrachtgevende organisatie het vermoeden bestond dat het lastig zou zijn om de
enquêtes daadwerkelijk onder 145 jongeren af te nemen, is er voor gekozen om het onderzoek aan
te vullen met kwalitatief deductief onderzoek.
Voor het kwalitatief deductief onderzoek zijn vier jongeren willekeurig geselecteerd door de
onderzoekers. Dit deden zij door na het afnemen van de enquêtes te vragen of de geënquêteerde
bereid was mee te werken aan een kort interview. Wanneer een respondent aangaf hiertoe bereid te
zijn, is het interview afgenomen middels de richtlijnen (bijlage 4) en het protocol (bijlagen 3). Het
betrof twee meisjes en twee jongens. Bij de selectie was geen rekening gehouden met geslacht,
leeftijd, sportgedrag, afkomst of andere zaken. Het was puur op basis van vrijwilligheid.
Door de jongeren te toetsen op hun beweegredenen en barrières, is er antwoord verkregen op de
empirische vraag; welke beweegredenen spelen een rol bij jongeren (twaalf tot achttien jaar) in de
wijk Meijhorst om wel of niet te participeren in een sportactiviteit?

3.2

Beschrijving van de onderzoeksmethode

Er is sprake van een deductief kwalitatief onderzoek omdat de data die zijn gemeten,
voorafgaand aan het empirisch onderzoek, zijn samengesteld aan de hand van een conceptueel
model. In het onderzoek is gekeken hoe de huidige stand van zaken is met betrekking tot de
sportparticipatie onder jongeren van twaalf tot achttien jaar in de wijk Meijhorst (Tromp en
Rietmeijer,2001, Verschuren en Doorewaard, 2007).
Daarnaast is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn de gegevens door middel
van enquêtes verzameld en vervolgens zijn deze in het data-verwerkingsprogramma SPSS tot
resultaten verwerkt.
3.2.1 Kwantitatief versus kwalitatief
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek in combinatie met een kwantitatief
onderzoek. De keuze om interviews af te nemen, is gemaakt omdat bleek dat het verkrijgen van een
hoge respons op het kwantitatieve onderzoek lastig was. De interviews hebben tot meer diepgang en
een hogere betrouwbaarheid geleid. De diepgang is gewaarborgd doordat er zaken uitgelicht konden
worden die in de enquêtes beperkt aan bod kwamen. De geïnterviewde heeft de mogelijkheid gehad
zijn gehele verhaal te vertellen zonder dat hij beperkt werd in zijn antwoorden. Daarnaast is gekozen
voor een kwantitatief onderzoek. Dit omdat met uitsluitend interviews niet voldoende de algehele
mening kon worden gepeild. Het was immers niet mogelijk om in de beperkte tijd 145 interviews af
te nemen en te verwerken. Enkel een kwalitatief onderzoek dreigde te leiden tot te veel individuele
bevindingen die uiteindelijk niet representatief zouden zijn voor de mening van alle jongeren uit de
wijk Meijhorst. Anderzijds zou enkel een kwantitatief onderzoek kunnen leiden tot te weinig
diepgang. Ook was het lage percentage respondenten een reden om beide onderzoeksmethoden te
combineren. Uiteindelijk zijn er 56 enquêtes afgenomen, terwijl voor een betrouwbaarheidsniveau
van 95% er 145 enquêtes afgenomen hadden moeten worden. De kwalitatieve dataverzameling in
combinatie met de kwantitatieve dataverzameling was daarom van groot belang om aan de vraag
van Sportservice Nijmegen te kunnen voldoen.
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3.2.2 Procedure toetsing
Kwantitatieve toetsing
Er zijn enquêtes afgenomen op verschillende dagdelen. Zo is er in de ochtend, middag en
namiddag gemeten. In de ochtend en middag zijn de onderzoekers op straat in de wijk Meijhorst
gaan enquêteren. Alle jongeren waarvan de onderzoekers vermoedden dat ze binnen de
leeftijdscategorie vielen, zijn benaderd. Op straat zijn zowel sportende jongeren als niet-sportende
jongeren geënquêteerd.
Op dinsdagmiddag hebben de onderzoekers sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen bijgewoond
om daar jongeren te enquêteren. Dit was tijdens zaal- en veldvoetbal activiteiten die aangeboden
werden door Jean-Pierre (sportdocent van Sportservice Nijmegen). Hier zijn uitsluitend sportende
jongeren geënquêteerd.
Op basisschool de Meijboom zijn enquêtes afgenomen op maandagmiddag. Dit was tijdens een
naschoolse activiteit van Loesan Bottema. Tijdens deze meting zijn zowel sportende als nietsportende jongeren geënquêteerd.
Tot slot zijn sportende en niet-sportende jongeren geënquêteerd in jongerencentrum De Horizon. Dit
is gebeurd in de middag/namiddag. Dit is niet tijdens een activiteit gebeurd maar tijdens vrije inloop.
De onderzoekers hebben hier drie middagen (dinsdag, woensdag, donderdag) gezeten van 16.00 uur
tot 19.00 uur. Alle jongeren die binnen dat tijdsbestek in het jongerencentrum kwamen, zijn
benaderd voor medewerking.
De enquêtes zijn door de onderzoekers afgenomen. Voor de transparantie richting samenwerkende
organisaties, zijn de jongerenwerkers en sportdocenten op de hoogte gebracht van het protocol dat
geldt voor het afnemen van de enquêtes. Het opgestelde protocol is te vinden in bijlage 1.
Kwalitatieve toetsing
De vier gehouden interviews zijn op dezelfde momenten als de enquêtes afgenomen. De
jongeren werden na het invullen van de enquête gevraagd of ze mee wilden werken aan een
interview. Wanneer ze daartoe bereid waren, zijn de vragen meteen mondeling afgenomen. Eén
jongen is geïnterviewd op 6-5-2013 en de andere op 8-5-2013. De meisjes zijn geïnterviewd op 13-52013 en 14-5-2013. Het eerste interview dat is afgenomen op straat. Het tweede interview is
afgenomen op jongerencentrum De Horizon. Het derde en vierde onderzoek zijn afgenomen op
basisschool de Meijboom. Alle interviews zijn door dezelfde onderzoeker afgenomen. De
onderzoeker heeft tijdens de interviews mee geschreven. Nadat de interviews afgenomen waren
heeft de onderzoeker deze de zelfde dag volledig uitgeschreven en gecodeerd. De codering is als
volgt gedaan; Wanneer een interview volledig uitgeschreven was, is hij uitgeprint. Iedere
beweegreden kreeg een aparte kleur. Wanneer een antwoord overeen kwam met een beweegreden,
is hieraan dezelfde kleur toegekend. Alle antwoorden werden op die manier gecategoriseerd.
Antwoorden die niet overeen kwamen met beweegredenen kregen een afwijkende kleur.
Alle vier de interviews zijn volgens het protocol van bijlage 3 afgenomen. De uitgeschreven
interviews zijn te vinden in bijlage 7
3.2.3 Meetinstrumenten
Vanuit de theorie zijn in hoofdstuk 2 een aantal beweegredenen gevonden die invloed
hebben op sportparticipatie. Deze beweegredenen zijn in paragaaf 2.4 beknopt weergegeven. Nadat
de relevante beweegredenen uit de literatuur verzameld waren, is er op basis van het vooronderzoek
een schifting gemaakt. Uitsluitend de beweegredenen die van invloed zijn op jongeren in de wijk
Meijhorst en waar Sportservice Nijmegen invloed op heeft, zijn meegenomen in dit onderzoek (zie
definitief conceptueel model).
Aan de hand van de geselecteerde beweegredenen zijn vragen voor de enquête geselecteerd uit
twee bestaande vragenlijsten. Het betreft een vragenlijst van de Gelderse Sportfederatie en een van
NOCNSF. Uit deze vragenlijsten zijn vragen gekopieerd wanneer ze volledig overeen kwamen met de
beweegredenen zoals die gevonden zijn in hoofdstuk 2. Enkele vragen zijn deels overgenomen
wanneer ze gedeeltelijk de gevonden beweegredenen maten.
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De topiclist voor de interviews is tevens opgesteld aan de hand van de geselecteerde
beweegredenen zoals deze in het definitief conceptueel model staan. De vragen zoals die in de
enquêtes gesteld werden, zijn bewerkt en aangepast. Er zijn vervolgens vragen opgesteld zodat meer
diepgang in het gesprek kwam en er meer inzicht werd verkregen in de verschillende
beweegredenen. Daarnaast was de onderzoeker vrij om door te vragen en af te wijken van zijn
topiclist wanneer hij het belangrijk achtte om op een beweegreden door te vragen. De onderzoeker
was wel verplicht alle beweegredenen te ondervragen die in de topiclist vermeld staan.
De enquête is in bijlage 2 terug te vinden. De richtlijnen van het interview zijn te vinden in bijlage 4.

3.3

Validiteit en betrouwbaarheid

Wanneer sprake is van een hoge validiteit, kan gezegd worden dat het onderzoek vrij is van
systematische fouten. Een voorbeeld van een systematische fout is het geven van sociaal wenselijke
antwoorden. Bij validiteit wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe validiteit. Bij interne
validiteit wordt de vraag gesteld of gemeten wordt wat beoogt was te meten. Bij externe validiteit
wordt de vraag gesteld of de resultaten uit het onderzoek wel representatief zijn voor de gehele
populatie (Korzilius, 2000).
Een betrouwbaar onderzoek wordt getekend door de afwezigheid van toevallig gemaakte fouten. Bij
een betrouwbaar onderzoek zijn de resultaten niet afhankelijk van de wijze waarop, door wie en
wanneer gemeten is. Wanneer het onderzoek over gedaan zou worden door een derde zou hij
dezelfde resultaten moeten krijgen (Korzilius, 2000).
3.3.1 Validiteit en betrouwbaarheid bij kwantitatieve toetsing
Interne validiteit
De interne validiteit van de vragenlijst is gewaarborgd door het gebruik van twee bestaande
enquêtes die zijn opgevraagd bij de Gelderse Sportfederatie en NOCNSF (Gelderse Sportfederatie,
z.d., NOCNSF, 2009). De enquêtes zijn samengevoegd en als leidraad genomen voor dit onderzoek.
Omdat de empirische doelen van de Gelderse Sportfederatie en NOCNSF niet exact overeen kwamen
met het empirische doel van dit onderzoek, zijn er aanpassingen gedaan in de enquête om deze
kloppend te maken voor dit onderzoek.
Om een valide enquête samen te stellen, zijn de kernbegrippen en daarbij de beweegredenen
geoperationaliseerd. Door het vooronderzoek en het theoretische naslagwerk zijn de relevante
beweegredenen in de enquête verwerkt. In de enquête zijn de vragen zo gesteld dat ze enkel op
homogene wijze te beantwoorden zijn.
De enquêtes zijn op verschillende locaties en momenten afgenomen (zie 3.2.2): onder andere bij
activiteiten van Sportservice Nijmegen en tijdens openingstijden van jongerencentrum De Horizon.
Omdat de kans bestaat dat jongeren die bij De Horizon of activiteiten van Sportservice Nijmegen
komen een meer betrokken houding hebben dan jongeren die daar niet komen, is er ook voor
gekozen om op straat in de wijk Meijhorst te enquêteren. Er zijn op straat enquêtes afgenomen
onder jongeren die daar waren. Op die manier is gepoogd de volledige spreiding van de sportende en
niet-sportende jongeren te bereiken.
Om de afname van de enquête zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze
zijn in bijlage 1 terug te vinden.
Externe validiteit
Doordat in dit onderzoek 56 enquêtes afgenomen zijn is geen betrouwbaarheidsniveau van
95% behaald. Dat wil zeggen dat de resultaten van dit onderzoek weinig betrouwbare informatie
geven over de gehele populatie. Er kan met zekerheid gesproken worden over de testgroep, maar
niet over alle jongeren in de wijk Meijhorst. De 56 afgenomen enquêtes staan gelijk aan een
betrouwbaarheidsniveau van 60%.
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Betrouwbaarheid
Voor de betrouwbaarheid van iedere vorm van onderzoek is de navolgbaarheid in elke fase
cruciaal. De navolgbaarheid is in dit onderzoek is gewaarborgd door het geven van een exacte
beschrijving van de meetmomenten. Hierbij is aangegeven waar en wanneer de data verzameld zijn.
Ook de manier waarop die data verzameld zijn staat beschreven. Door deze exacte methode
omschrijving wordt de betrouwbaarheid gewaarborgd en zal de uikomst van dit onderzoek
overeenkomen met de uitkomst wanneer het onderzoek nagebootst zal worden.
3.3.2 Validiteit en betrouwbaarheid bij kwalitatieve toetsing
Interne validiteit
Omdat er sprake is van een onderzoek naar gedrag zijn in het theoretisch kader alle
beweegredenen die mogelijk invloed hebben op de sportparticipatie omschreven. Vervolgens is de
vertaalslag naar de doelgroep gemaakt. Hierbij is gekeken welke beweegredenen in het
vooronderzoek naar de doelgroep terug te vinden zijn. Daarnaast is gekeken welke gevonden
beweegredenen door middel van de uiteindelijke aanbevelingen manipuleerbaar zijn. Enkel wanneer
een beweegreden aan de twee bovengenoemde eisen voldeed werd hij in de enquête en het
interview meegenomen.
Externe validiteit
In dit onderzoek zijn vier jongeren geïnterviewd van de totale populatie van 231 jongeren. De
vraag die van belang is luidt; in hoeverre zijn deze vier interviews representatief voor de gehele
populatie? Er kan op basis van deze vier interviews niet met voldoende zekerheid gesteld worden dat
de antwoorden een overzicht geven van het gemiddelde. Deze vier interviews moeten daarom ook
uitsluitend gezien worden als toevoeging op de enquêtes en zeggen niets over de gehele populatie.
Wanneer uit de interviews andere antwoorden bleken dan uit de enquêtes is dat hooguit een
indicator dat de interne validiteit van de enquête niet hoog was. Er zijn op basis van de interviews
wel aanbevelingen gedaan wanneer vermoed werd dat ze voor een grotere groep golden. Deze
aanbevelingen berusten echter enkel op vier meningen en zeggen dus niets over de gehele populatie.
Betrouwbaarheid
Om te zorgen dat de interviews inzichtelijk zijn, is er voor gekozen om de gevoerde
gesprekken op te nemen. Hierdoor kan de bron te allen tijde terug worden geluisterd, met als doel
de exacte resultaten eruit te kunnen halen. De interviews zijn uitgeschreven en terug te vinden in
bijlage 7. Naast het opnemen en uitschrijven van de gesprekken zijn de interviews gecodeerd. Op
basis van de literatuur (definitief conceptueel model) zijn de antwoorden onderverdeeld in
verschillende beweegredenen. Iedere beweegreden kreeg zijn eigen kleur. Wanneer alle antwoorden
waren onderverdeeld in kleuren zijn de resultaten uitgeschreven. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 4.
Net als bij het afnemen van de enquête, is de navolgbaarheid van het onderzoek van groot belang.
De onderzoekers hebben geprobeerd het onderzoek op ieder moment zo navolgbaar mogelijk op te
stellen. Plaats, moment en methode van meten zijn terug te vinden in paragraaf 3.2.2. De
protocollen voor het interview zijn terug te vinden in bijlage 3.

3.4 Statistische toetsen en dataverwerking
In deze paragraaf is terug te lezen op welke manier de data zijn geanalyseerd. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen de kwantitatieve data-analyse en de kwalitatieve data-analyse.
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3.4.1 Kwantitatieve data-analyse
De gegevens die zijn verkregen middels kwantitatieve dataverzameling zijn geanalyseerd met
behulp van SPSS. Om de validiteit van het onderzoek te vergroten zijn de vragen die met elkaar
samenhangen middels een Cronbach's's Alpha test gekoppeld. Met SPSS is berekend welke vragen
onder iedere variabele vallen. De variabelen zoals die uit de literatuur verkregen zijn, zijn hierbij
aangehouden. In bijlage 5 is te vinden welke vragen er een schaal vormden en welke waarden er uit
de Cronbach's Alpha test kwamen. In eerste instantie zijn alle vragen onderverdeeld in de bestaande
beweegredenen. Deze vragencombinaties zijn met de Cronbach's Alpha test getest. Als bleek dat het
verwijderen van een vraag leidde tot een sterkere schaal, is de vraag uit de vragencombinatie
weggelaten. Hierbij geldt; hoe hoger de Cronbach's Alpha waarde, hoe sterker het verband tussen de
vragen. De Cronbach's Alpha is net zo lang toegepast tot de meest sterke schalen verkregen waren.
Wanneer de schalen middels de Cronbach's Alpha test waren bepaald, werd over deze schaal een
Chi-kwadraattoets gedaan. Hierbij is per gevonden schaalvraag gekeken of er bij een beweegreden
een significant verschil tussen de sportende en niet-sportende jongeren is gevonden. Er is spraken
van een significant verschil wanneer de Chi-kwadraattoets een waarde van 0.05 of hoger laat zien. Er
is voor de Chi-kwadraattoets gekozen omdat de afhankelijke variabele een nominaal meetniveau
betreft. Het gaat om wél of niet sporten, hier is geen rangorde of schaal aan toe te kennen. Daarom
is er geen sprake van een Pearson test.
De waarden van de Chi-kwadraattoets zijn te vinden in bijlage 5.
Naast het categoriseren van vragen in schalen zijn alle vragen ook apart geanalyseerd. Dit is gedaan
om een zo gespreid mogelijk pallet aan resultaten te verschaffen. De vragen zijn in SPSS individueel
vergeleken met elkaar. Hierbij zijn de afhankelijke en onafhankelijke variabele steeds tegen elkaar
weggezet. Ook is onderscheid gemaakt tussen sporten op verenigingen en sporten bij Sportservice
Nijmegen.
Van alle vragen apart is ook een Chi-kwadraattoets afgenomen. De waarden hiervan zijn te vinden in
bijlage 6.
Door de antwoorden zowel gecategoriseerd als individueel te analyseren, zullen geen interessante
data verloren gaan bij de analyse.
3.4.2 Kwalitatieve data-analyse
De interviews die hebben plaatsgevonden zijn opgenomen met een recorder. Bij het
terugluisteren en uitschrijven van deze interviews zijn de meest relevante gegevens geselecteerd. De
relevante respons is gecodeerd en geordend. De selectie en codering van de data is tot stand
gekomen aan de hand van theoretische bevindingen die in het theoretisch kader naar voren zijn
gekomen. Nadat de data geordend waren, zijn ze geanalyseerd. Uit de data-analyse zijn conclusies
getrokken die te lezen zijn in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4 Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de verkregen resultaten die door middel van de methodieken die in
hoofdstuk 3 beschreven staan gepresenteerd. Om er zeker van te zijn dat alle gevonden resultaten
mee zijn genomen, is het globaal conceptueel model uit hoofdstuk 2 als leidraad gebruikt. Dit
betekent dat per beweegreden is gekeken naar de invloed op sportende en niet-sportende jongeren.
Door per beweegreden te kijken of deze invloed heeft op de sportparticipatie is antwoord verkregen
op de empirische vraag. Deze luidt 'Welke beweegredenen spelen een rol bij jongeren (twaalf tot
achttien jaar) in de wijk Meijhorst om wel of niet te participeren in een sportactiviteit?‘.

4.1 Sportparticipatie
Uit het onderzoek zijn verschillende resultaten voortgekomen. In deze paragraaf zijn de
antwoorden op de enquêtevragen van structureel sportende jongeren en niet-sportende jongeren
omschreven. Door de verkregen resultaten is iedere variabele onder beide groepen geanalyseerd.
Aan het eind van deze paragraaf is duidelijk gemaakt hoeveel van de getoetste jongeren tot de
sportende jongeren behoren en hoeveel tot de niet-sportende jongeren behoren.
Uit het onderzoek is gebleken dat 77,5% van de getoetste jongens al lid is van een of meerdere
sportverenigingen. Bij de meisjes gaf de helft aan al lid te zijn van een of meerdere
sportverenigingen. Dit betekent dat in totaal 62,5% van de getoetste jongeren lid is van een of
meerdere sportverenigingen.
In de wijk Meijhorst doet 37,5% van de getoetste jongeren minimaal wekelijks mee aan
sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. Van die 37,5% deelnemende jongeren blijkt dat 76%
tussen de twaalf en veertien jaar oud is.
44 van de 56 jongeren hebben aangegeven lid te zijn van een of meerdere sportverenigingen en/of
minimaal één keer in de week deel te nemen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. Dit
betekent dat de sportende groep respondenten uit 44, en de niet-sportende groep respondenten uit
twaalf jongeren bestaat.
Uit de afgenomen interviews zijn weinig conclusies te trekken over het huidige sportgedrag van de
jeugd in de wijk Meijhorst. Het enige dat geconcludeerd kon worden is dat drie van de vier
geïnterviewde al lid waren van een sportvereniging. Er was een meisje dat aangaf niet lid te zijn van
een sportvereniging, doordat ze in veel zaken te beperkt was om lid te worden. Wat deze
beperkingen zijn is terug te vinden in de resultaten van de onafhankelijke variabelen.

4.2 Beweegredenen
In deze paragraaf is gekeken of er een aantoonbaar verschil is tussen de resultaten van de
sportende en de niet-sportende jongeren, met betrekking tot de beweegredenen. Zo zijn de
resultaten met betrekking tot eerdere ervaringen en verwachtingen, ouders, school, kennis, religie,
locatie en prijs in kaart gebracht. De resultaten zijn op twee manieren geanalyseerd. Allereerst is per
individuele vraag gekeken naar de resultaten. Daarnaast zijn via de Cronbach's Alpha test vragen
gecombineerd (zie bijlage 5). Hieruit kwamen schaalvragen. De schaalvragen zijn apart geanalyseerd
met een Chi-kwadraattoets. De resultaten van de individuele vragen en de schaalvragen zijn
gescheiden weergegeven.
Om duidelijk te krijgen wat de resultaten zijn en wat deze betekenen, is er bij de onafhankelijke
variabele onderscheid gemaakt tussen de beschrijvende en verklarende statistiek.
4.2.1 Beschrijvende statistiek
Ervaringen
Individuele vragen (tabel 4.1)
Uit de resultaten is gebleken dat 38 van de 44 sportende jongeren positieve ervaringen
hebben met hun huidige of oude sportvereniging. Daarnaast waren er vijf sportende jongeren die
geen negatieve, maar ook geen positieve ervaringen hadden. Eén sportende jongere gaf aan ooit een
keer een negatieve ervaring te hebben gehad met zijn of haar sportvereniging.
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Daartegenover staat de groep niet-sportende jongeren. Vijf van de niet-sportende jongeren gaven
aan positieve ervaringen te hebben hun oude sportverenging. Van de twaalf niet-sportende jongeren
gaven er drie aan een negatieve ervaring te hebben gehad met sportverenigingen.
Uit de resultaten van de sportende jongeren blijkt dat 26 jongeren de activiteiten van Sportservice
Nijmegen als positief ervaren. Daarbij is ook gevonden dat zes sportende jongeren negatieve
ervaringen hebben met de activiteiten van Sportservice Nijmegen. De overige twaalf gaven aan geen
mening te hebben over dit onderwerp, of geen ervaring te hebben met activiteiten van Sportservice
Nijmegen.
Bij de niet-sportende jongeren is gevonden dat vijf jongeren de activiteiten van Sportservice
Nijmegen als positief ervaren. Daarbij gaven vijf jongeren aan geen mening te hebben over dit
onderwerp, of nooit deel te hebben genomen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Tot slot gaven twee jongeren aan een negatieve ervaring te hebben met de activiteiten van
Sportservice Nijmegen.
Aan de hand van bovenstaande gegevens is opvallend dat onder de niet-sportende respondenten de
resultaten veel meer uiteenlopen dan bij de sportende respondenten. Uit onderstaande tabel is af te
lezen dat sportende jongeren minder positieve ervaringen hebben met Sportservice Nijmegen dan
met sportverenigingen. Ook geven de niet-sportende jongeren relatief vaker aan geen of negatieve
ervaringen te hebben met Sportservice Nijmegen en verenigingen.
Tabel 4.1

Sportende jongeren

Tevreden
Geen ervaring/ neutraal
Negatief

Totaal
Niet-sportende jongeren

Totaal

Tevreden
Geen ervaring/ neutraal
Negatief

Ervaring met
verenigingen
38
5
1
44

Ervaring met sportservice
Nijmegen
26
12
6
44

5
4
3
12

5
5
2
12

De ervaringen van jongeren bij verenigingen en Sportservice Nijmegen

Verwachtingen
Individuele vragen (tabel 4.2)
Van alle sportende jongeren gaven er 38 aan te verwachten dat sport een goede invloed op
hen heeft. Daarbij gaven vier jongeren aan niet te weten welke invloed sport op hen heeft. De
overige twee verwachtten dat sport een negatieve invloed heeft.
Bij de niet-sportende jongeren verwachten zeven jongeren dat sport een positieve invloed zou
hebben. Daarbij wisten er drie niet welke invloed sport op hun gezondheid zou hebben en
verwachtten er twee dat dit een negatieve invloed zou hebben.
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Tabel 4.2

Sportende jongeren

Sporten heeft een
positieve invloed op mij.
38
4
2
44

Eens
Neutraal
Oneens

Totaal
Niet-sportende jongeren

Eens
Neutraal
Oneens

7
3
2
12

Totaal
De verwachtingen van jongeren van de invloed van sport

Schaalvragen Ervaring en verwachting
Middels de Cronbach's Aphal test zijn de vragen betreffende ervaring en verwachting
samengenomen (zie bijlage 5). Deze zogenaamde schaalvragen zijn middels een Chi-kwadraattoets
vergeleken met het sportgedrag. Uit de Chi-kwadraattoets kwam een significantie van 0.016 (bijlage
5). Dit betekent dat de ervaring en verwachtingen een significante invloed hebben op de keuze om
wel of niet te gaan sporten.
In figuur 4.1 is te zien dat 33 sportende jongeren positieve ervaringen hadden met sport. Negen
hadden geen positieve maar ook geen negatieve ervaring en verwachting met sport. Tot slot gaven
twee sportende jongeren aan negatieve ervaringen en verwachtingen te hebben.
Onder de niet-sportende jongeren zijn gespreide antwoorden gegeven. Zo is te zien dat vijf jongeren
een positieve ervaring en verwachting hadden van sport. Drie jongeren gaven aan hier neutraal in te
staan en vier jongeren gaven aan een negatieve ervaring en verwachting te hebben.
Figuur 4.1
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In figuur 4.1 wordt het verschil in antwoorden tussen de wel en niet sporters weergegeven. Zoals te zien is in het
figuur geven de niet-sportende jongeren een veel meer gespreid antwoord dan de wel sportende jongeren.
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Ouders
Individuele vragen
Uit het onderzoek is gebleken dat van de sportende jongeren 53,1% door hun ouders wordt
gestimuleerd om te gaan sporten. Bij de niet-sportende jongeren wordt 50 % gestimuleerd om te
gaan sporten.
Daarnaast is gevonden dat bij de sportende jongeren 92,7% van de ouders het goed vinden dat hun
kind sport. Onder de niet-sportende jongeren vindt 66,7% van de ouders het goed als ze willen gaan
sporten.
Schaalvragen
Middels de Cronbach's Alpha test zijn alle vragen betreffende ouders samengenomen (zie
bijlage 5). Deze zogenaamde schaalvragen zijn middels een Chi-kwadraattoets vergeleken met het
sportgedrag. Uit de Chi-kwadraattoets kwam een significantie van 0.039 (bijlage 5). Dit betekent dat
de ouders een significante invloed hebben op de keuze om wel of niet te gaan sporten voor jongeren.
Zowel onder de sportende als de niet-sportende respondenten heeft nagenoeg iedereen aangegeven
dat hun ouders het goed vinden dat ze sporten. Zo is in figuur 4.2 te zien dat 39 van de sportende
jongeren van mening zijn dat hun ouders een positieve invloed hebben op hun sportgedrag. Vijf
jongeren hebben aangeven dat hun ouders geen positieve maar ook geen negatieve invloed hebben
en geen van de sportende jongeren geeft aan dat ze worden belemmerd door hun ouders om te
gaan sporten.
Bij de niet-sportende respondenten heeft nagenoeg iedereen aangegeven dat hun ouders een
positieve invloed hebben op hun sportgedrag. Eén respondent is neutraal en twee niet-sportende
respondenten hebben aangegeven dat hun ouders geen enkele invloed uit oefenen op hun
sportgedrag.
figuur 4.2
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In figuur 4.2 wordt bevestigd dat de spreiding in de antwoorden van de twee respondentgroepen klein is. Er is te zien dat
vrijwel iedereen positief was over de invloed van de ouders.
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School
Individuele vragen
(tabel 4.3)
Uit de resultaten is gebleken dat 36 van de sportende jongeren op school heeft geleerd
waarom sport belangrijk voor hen is. Zeven sportende jongeren zeiden nooit iets te hebben geleerd
over het belang van sport. Eén van de sportende jongeren gaf aan wel iets maar niet voldoende te
weten.
Bij de niet-sportende jongeren bleek dat negen van de twaalf op school geleerd had waarom sport
belangrijk is.
Onder de sportende jongeren gaven er achttien aan door school gestimuleerd te worden om lid te
worden van een sportvereniging. Ook bleek uit de resultaten dat er maar twaalf jongeren vanuit
school gestimuleerd worden om deel te nemen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Daartegenover staat dat onder de niet-sportende jongeren er vier aangaven, door school te worden
gestimuleerd lid te worden van een sportverenging. Verder gaven er onder de niet-sportende
jongeren twee aan dat school hen stimuleerde om deel te nemen aan sportactiviteiten van
Sportservice Nijmegen.
Tabel 4.3
School stimuleert om te sporten bij:
Sportende jongeren

Wel
Niet

Totaal
Niet-sportende jongeren
Totaal

Wel
Niet

Verenigingen
18
26
44

Sportservice Nijmegen
12
32
44

4
8
12

2
10
12

School stimuleert de jongeren te gaan sporten.

Schaalvragen
Zoals in tabel 4.4 te zien is geven 36 sportende jongeren aan dat ze wel door school
gestimuleerd worden om te gaan sporten. Acht sportende jongeren geven aan dat school hen niet
stimuleert om te gaan sporten.
Bij de niet sporters komen nagenoeg dezelfde verhoudingen terug. Negen jongeren geven aan dat ze
door school gestimuleerd worden om te gaan sporten. Drie jongeren geven aan dat ze niet door hun
school worden gestimuleerd om te gaan sporten.
Tabel 4.4
School stimuleert om te sporten
Sportende jongeren

Wel
Niet

36
8
44

Wel
Niet

9
3
12

Totaal
Niet-sportende jongeren
Totaal

Schaalvragen. School stimuleert jongeren om te gaan sporten.
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Kennis
Individuele vragen
(tabel 4.5)
Van de sportende jongeren gaven er zeventien aan op te hoogte te zijn van het sportaanbod
van Sportservice Nijmegen. De overige 27 gaven aan niet of niet voldoende op de hoogte te zijn van
het sportaanbod van Sportservice Nijmegen. Drie van de niet-sportende jongeren gaven aan
voldoende te weten over het sportaanbod van Sportservice Nijmegen. De overige negen gaven aan
nog niet of niet voldoende op de hoogte te zijn van het sportaanbod van Sportservice Nijmegen.
Van de sportende jongeren gaven er 24 aan te weten welke sportverengingen er allemaal in en
rondom de wijk lagen. De overige twintig sportende jongeren gaven aan een gedeelte of geen
verenigingen in de buurt te kennen. Bij de niet-sportende jongeren gaven er twee aan te weten
welke sportverengingen er allemaal in en rondom de wijk lagen. De overige tien niet-sportende
jongeren waren slechts met een gedeelte of zelfs met geen vereniging bekend.
Tabel 4.5
Voldoende kennis over:
Sportende jongeren

wel
Niet

Totaal
Niet-sportende jongeren

Wel
Niet

Totaal

Sportservice Nijmegen
17
27
44

Sportverenigingen
24
20
44

3
9
12

2
10
12

voldoende kennis over Sportservice Nijmegen en sportverenigingen.

Schaal vragen
Uit de schaalvragen die bij kennis zijn geanalyseerd kwamen nagenoeg dezelfde uitslagen als
bij de individuele vragen-analyse. Omdat de samenhang van de schaalvragen niet hoog was
(Cronbach's Alpha 0,528) is besloten enkel de individuele kennis vragen te analyseren.
Religie
Individuele vragen
Van de sportende jongens gaf 81,2% aan dat hun religie geen invloed had op het lid worden
van een sportvereniging. 100% van de meisjes gaf aan dat hun religie geen invloed had op het lid
worden van een sportvereniging. Bij de niet-sportende jongens bleek dat 100% vond dat hun religie
geen invloed had op het lidmaatschap van een sportvereniging. Onder de niet-sportende meisjes
bleek tevens 100% te menen dat hun religie geen invloed heeft op het lid worden van een
sportvereniging.
Van de sportende jongens gaf 84,4% aan dat hun religie geen invloed had op hun deelname aan de
activiteiten van Sportservice Nijmegen. 100% van de sportende meisjes gaf aan dat hun religie geen
invloed had op de deelname van activiteiten die door Sportservice Nijmegen zijn georganiseerd. 75%
van de niet-sportende jongens gaf aan dat hun religie geen invloed had op de deelname van
sportactiviteiten die door Sportservice Nijmegen zijn georganiseerd. Bij de niet-sportende meisjes gaf
100% aan dat hun religie hier geen enkele invloed op had.
Schaalvragen
Uit de schaalvragen bleek dat bij de sportende en de niet-sportende jongeren de religie
nauwelijks van invloed is op het sportgedrag.
43 sportende jongeren gaven aan dat hun religie geen invloed had op hun sportgedrag. Eén jongere
gaf aan dat zijn geloof wel invloed had op zijn sportgedrag.
Onder de niet-sportende jongeren gaf geen van allen aan dat het geloof van invloed is op de keuze
voor sportparticipatie.
Deze uitslagen komen overeen met de individueel geanalyseerde vragen.
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Locatie
Individuele vragen
Van de sportende jongeren gaven er drie aan dat ze de activiteiten van Sportservice
Nijmegen of de verenigingen, moeilijk kunnen bereiken. Onder de niet-sportende jongeren waren dit
er twee. Verder was iedereen uiterst positief over de locatie van de activiteiten van Sportservice
Nijmegen.
Schaalvragen
Middels de Cronbach's Alpha test zijn de vragen betreffende locatie samengenomen (zie
bijlage 5). Deze zogenaamde schaalvragen zijn middels een Chi-kwadraattoets vergeleken met het
sportgedrag. Uit de Chi-kwadraattoets kwam een significantie van 0.012 (bijlage 5). Dit betekent dat
locatie een significante invloed heeft op de keuze om wel of niet te gaan sporten.
Van de sportende jongeren gaven er drie aan dat ze de activiteiten van Sportservice Nijmegen of de
verenigingen, moeilijk kunnen bereiken. Onder de niet-sportende jongeren waren dit er twee. Verder
was iedereen neutraal of uiterst positief over de locatie van de activiteiten. Deze resultaten zijn terug
te vinden in figuur 4.3.
Figuur 4.3
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In figuur 4.3 is te zien dat het merendeel van alle sportende en niet-sportende respondenten de locaties waarop
sportactiviteiten worden aangeboden, goed bereikbaar vinden.

Prijs
Individuele vragen
(tabel 4.6 & 4.7)
Onder de sportende jongeren gaven er 37 aan dat ze geen moeite hadden met de
contributieprijzen van de omliggende verenigingen. Ook bleek dat van de sportende jongeren er 42
tevreden waren met de prijzen die Sportservice Nijmegen vroeg voor de aangeboden activiteiten.
Onder de niet-sportende jongeren gaven er tien aan tevreden te zijn met de contributieprijzen van
de omliggende verenigingen. Ook bleek dat van de niet-sportende jongeren er elf tevreden waren
over de gehanteerde prijzen van Sportservice Nijmegen.
Van de sportende jongeren gaven er zestien aan dat een verlaging van de contributie bij de
sportverenigingen eerder tot een lidmaatschap zou leiden. Ook werd gevonden dat tien sportende
jongeren eerder deel zouden nemen aan een activiteit van Sportservice Nijmegen, wanneer de
prijzen van deze activiteiten zouden dalen. Onder de niet-sportende jongeren gaven er drie aan dat
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een daling van de contributies van sportverengingen eerder tot lidmaatschap zou leiden. Daarnaast
gaf één jongere van de niet-sportende jongeren aan, dat hij eerder aan activiteiten van Sportservice
Nijmegen deel zouden nemen, wanneer de prijzen hiervan zouden dalen.
Tabel 4.6
Tevreden met de prijs van:
Sportende jongeren

Vereniging
37
7
44

Sportservice Nijmegen
42
2
44

10
2
12

11
1
12

Verenigingen

Sportservice Nijmegen

Wel
Niet

16
28
44

10
34
44

Wel
Niet

3
9
12

1
11
12

Wel
Niet

Totaal
Niet-sportende jongeren

Wel
Niet

Totaal
tevreden over de prijzen van het sportaanbod.

Tabel 4.7
Daling kosten zal leiden tot
eerdere deelname van:
Sportende jongeren
Totaal
Niet-sportende jongeren
Totaal

Daling van kosten lidmaatschap of Sportservice Nijmegen zal leiden tot een eerder lidmaatschap

Schaalvragen
Uit de schaalvragen van prijstevredenheid bleek dat het merendeel van zowel de sportende
als de niet-sportende respondenten erg tevreden was met de prijzen van sportservice Nijmegen en
van de sportverenigingen. In tabel 4.8 is te zien dat 39 sportende jongeren tevreden zijn met de
prijzen die ze moeten betalen voor sportactiviteiten. Bij de niet-sportende jongeren is in verhouding
een vergelijkbaar hoog aantal gevonden. Tien van de twaalf niet-sportende jongeren vinden de prijs
niet hoog.
Tabel 4.8
Tevreden met de prijs
Sportende jongeren

Wel
Niet

Totaal
Niet-sportende jongeren
Totaal

Wel
Niet

Sportactiviteiten
39
5
44
10
2
12

Schaalvragen. De jongeren zijn tevreden met de prijzen van verenigingen en activiteiten van Sportservice Nijmegen.
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4.2.2 Verklarende statistiek
Ervaring
Individuele vragen
Uit de beschrijvende statistiek is gebleken dat onder de niet-sportende respondenten de
resultaten veel meer uiteenlopen dan bij de sportende respondenten. Zo is uit tabel 4.1 af te lezen
dat vooral de sportende jongeren een minder positieve ervaring hadden met Sportservice Nijmegen
dan met sportverenigingen. De niet-sportende jongeren hebben relatief vaker aangegeven geen of
negatieve ervaringen te hebben met Sportservice Nijmegen en de verenigingen.
Verwachtingen
Individuele vragen
Vrijwel alle jongeren zijn goed op de hoogte van de belangen van sport. De jongeren hebben
aangeven te weten dat het belangrijk is, maar kunnen daarbij ook aangeven wat de exacte belangen
van sporten zijn. De jongeren zijn dus goed geïnformeerd wat betreft de belangen van sporten.
Ervaring & verwachting
Schaalvragen
De ervaring en verwachting hebben een significante invloed op het sportgedrag. Uit de
schaalvragen is gebleken dat de sportende jongeren vaak veel positievere ervaringen en
verwachtingen hadden dan niet-sportende jongeren. In figuur 4.1 wordt dit bevestigd. Daarnaast is
gevonden dat onder de niet-sportende respondenten de resultaten veel meer uiteenlopen dan bij de
sportende respondenten.
Uit de interviews bleek dat sportverenigingen en Sportservice Nijmegen voor veiligheid van het
sporten zorgen. Zo zei een van de jongeren: “Het liefste sport ik met mijn team of met de
jongerenwerkers. Want als we buiten spelen zonder ouderen worden we vaak weggestuurd of
gepest”.
Uit de interviews is ook gebleken dat de sportende jongeren inzien waarom sport belangrijk is. In een
van de interviews werd duidelijk dat de jongeren zich bewust zijn van de positieve invloeden van
sport. Zo zei een van de geïnterviewden: ”Je bent niet alleen vaker buiten, maar je maakt ook
vrienden en het is gezond”. Hieruit blijkt dat de jongen weet wat de positieve gevolgen van sport en
bewegen zijn.
Ouders
Individuele vragen
Nagenoeg alle jongeren (sportend en niet sportend) hebben tijdens de kwantitatieve toetsing
aangegeven dat hun ouders het goed vinden dat ze sporten. Geen van de respondenten heeft
aangegeven dat ze niet zouden mogen sporten van hun ouders. Een heel klein gedeelte gaf aan dat
hun ouders het niet uitmaakt wat ze doen op het gebied van sport. Deze resultaten komen niet
overeen met de resultaten uit de kwalitatieve toetsing. Hier hebben de twee geïnterviewde meisjes
aangegeven dat hun ouders het niet goed vinden als de meisjes participeren in het huidige
sportaanbod.
Verder is gebleken dat zowel de helft van de ouders van de sportende als de niet-sportende jongeren
hun kind stimuleren om te gaan sporten. Dit betekent dus dat de andere helft het kind niet actief
stimuleert om te gaan en/of blijven sporten.
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Schaalvragen
Zowel onder de sportende als de niet-sportende respondenten heeft nagenoeg iedereen
aangegeven dat hun ouders het goed vinden dat ze sporten. Geen van de respondenten heeft
aangegeven dat ze niet zouden mogen sporten van hun ouders. Een heel klein gedeelte gaf aan dat
hun ouders het niet uitmaakt wat ze doen op het gebied van sport. Tussen de sportende en nietsportende respondenten zit percentueel nauwelijks verschil in de antwoorden.
Uit de interviews bleek het volgende. De twee meisjes gaven na enkele vragen toch aan dat de ouders
het niet goed vinden als ze met oudere jongens sporten of alleen buiten spelen. Dit staat in contrast
met de resultaten van het kwantitatief onderzoek waarin vrijwel iedereen aangaf dat de ouders
stimuleerden om te gaan sporten.
Een van de meisjes zei: ‘’Vanuit thuis mag ik alleen met meisjes of directe familie sporten. En overal
waar je verder bij wilt sporten komen jongens of doen jongens mee.’’
De ouders van de jongens lijken veel minder regels op te leggen. Beide jongens geven aan dat de
ouders het prima vinden dat ze sporten. ‘’Of ik nu met meisjes of met jongens sport. Dat maakt mijn
ouders niets uit. Bij taekwondo zitten ook jongens en meisjes door elkaar.’’ Zo zei een van de jongens.
School
Individuele vragen
Uit de resultaten is gebleken dat de scholen duidelijk aan de jongeren overbrengen wat het
belang van sport is. Bij het verstrekken van deze informatie houdt het in de meeste gevallen ook op.
De meeste scholen stimuleren de activiteiten van Sportservice Nijmegen en het lidmaatschap van
een vereniging niet.
Schaalvragen
Uit de schaalvragen betreffende school blijkt dat de jongeren zeer positief zijn over hun
school. Bijna alle respondenten geven aan dat zij door hun school gestimuleerd worden om te gaan
sporten. Er zit in verhouding geen verschil in de sportende en niet-sportende jongeren. Wat opvalt is
dat de resultaten van de schaalvragen verschillen met de individuele vragen.
Uit het interview is gebleken dat drie van de vier jongeren niet vanuit school worden gestimuleerd te
sporten bij Sportservice Nijmegen. Zo gaven ze aan dat school het wel belangrijk vindt, maar dat niet
duidelijk is wat precies kan op sportgebied. Eén van de ondervraagden heeft zelfs aangegeven dat hij
er wel eens achter komt dat Sportservice Nijmegen op school was terwijl hij naar school moest.
Een meisje gaf aan dat de tussentijdse en naschoolse activiteiten georganiseerd worden door
Sportservice Nijmegen.
De jongen van het Canisius college gaf wel aan dat er zogenaamde BOB-klassen zijn. Dat zijn klassen
die gymles krijgen van sportverenigingen in de buurt. Ook zei hij les te krijgen in het nut van sport. Zo
zei hij: ‘’Ik krijg les over beweging. Over welke sporten goed voor je zijn en wat je moet eten bij welke
sport.’’
Kennis
Individuele vragen
Zowel uit de resultaten van de sportende als de niet-sportende jongeren is gebleken dat bijna
de helft nog te weinig kennis heeft over het sportaanbod. Zo weten veel jongeren niet waar en
wanneer de activiteiten van Sportservice Nijmegen of de trainingen van de sportverenigingen plaats
vinden.
Zowel onder de sportende als de niet-sportende doelgroep is bijna iedereen op de hoogte van het
belang van sport.
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Schaalvragen
De resultaten van de schaalvragen komen vrijwel volledig overeen met de individuele vragen
die gericht zijn op kennis. Omdat de individuele vragen een specifieker antwoord geven dan de
schaalvragen, is er voor gekozen om de schaalvragen buiten beschouwing te laten.
Een meisje gaf tijdens het interview aan dat ze wel weet welke activiteiten Sportservice Nijmegen
aanbied maar dat die vaak alleen voor jongens zijn of ’s avonds.
Een jongen laat weten wel eens van Sportservice Nijmegen te hebben gehoord, maar weet niet
precies welke sporten er allemaal aangeboden worden.
Religie
Individuele vragen
De resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens betreffende religie zijn
tegenstrijdig. Zo is uit de kwantitatieve toetsing gebleken dat religie in bijna geen enkel geval invloed
heeft op het sportgedrag. Uit de kwalitatieve toetsing is het tegenovergestelde gebleken. Uit de
kwalitatieve gegevens komt naar voren dat voornamelijk de meisjes door hun religie in het sporten
worden beperkt. Hierin geven ze aan dat het van belang is zonder jongens en op eerdere tijdstippen
te gaan sporten. Verder is het voor de jongens belangrijk dat er tijdens het sporten geen nadruk op
een bepaalde religie of afkomst wordt gelegd. Wanneer de jongeren het idee krijgen dat een
activiteit slechts voor een bepaalde etnische groep is bedoeld, blijven ze sneller weg.
Schaalvragen
Zowel onder de sportende als de niet-sportende jongeren vormt religie geen obstakel om
deel te nemen aan sportactiviteiten in welke vorm dan ook. De schaalvragen wijzen uit dat religie
totaal geen invloed heeft op het sportgedrag van jongeren in de wijk Meijhorst.
Uit de interviews is iets anders gebleken. Na wat doorvragen geven beide meisjes aan dat wat zij
thuis geloven toch wel invloed heeft op hun sportgedrag. Zo geven zij aan dat ze beiden niet met
oudere jongens mogen sporten vanwege hun geloof.
Een van de jongens gaf aan dat geloof ook een obstakel kan vormen. Ondanks dat hij zelf niets
gelooft vind hij het wel belangrijk dat hij zich thuis voelt in de groep waarin hij sport. Zo zei hij: ‘’ Als ik
alleen op voetbal zou gaan, wil ik niet alleen maar met islamitische jongentjes voetballen. Als ik zou
weten dat ik in zo’n team kom, zou ik er minder snel bij gaan omdat ik me dan minder fijn zou
voelen.’’
Locatie
Individuele vragen
De locaties waarop Sportservice Nijmegen haar activiteiten aanbiedt zijn voor bijna alle
jongeren goed te bereiken. Ook de jongeren die nog niet sporten zijn hier positief over. Dit betekent
dat Sportservice Nijmegen het sportaanbod op de juiste locaties aanbiedt.
Schaalvragen
Uit de schaalvragen is gebleken dat er een verband is tussen het sportgedrag en de locatie
waar de activiteiten van Sportservice Nijmegen worden aangeboden. Er is een significantie gevonden
van 0,012. Het merendeel van de jongeren, zowel sportende als niet-sportende jongeren, waren
positief over de locatie waar sportactiviteiten aangeboden worden. Een enkeling had niet helder
voor ogen op welke locatie hij kon deelnemen aan sportactiviteiten (figuur 4.3).
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Tijdens de interviews is één ondervraagde bevraagd over de locatie waar sportservice Nijmegen haar
activiteiten aanbiedt. Zij heeft tussen en na school de mogelijkheid te sporten bij Sportservice
Nijmegen op haar eigen school. De andere ondervraagden geven geen informatie over de locatie. Wel
vernoemen beide geïnterviewde meisjes dat ze de tijdstippen waarop de activiteiten aangeboden
worden niet goed vinden. Zo zei een meisje: '' Sportservice Nijmegen biedt wel dansen aan, maar dit is
vanaf 7 uur en dan moeten wij binnen blijven.'' Dus de locatie is dan wel goed, alleen het moment van
aanbieden niet.
Prijs
Individuele vragen
Uit de resultaten is gebleken dat de meeste jongeren de prijs niet als belemmering ervaren.
Toch hebben een aantal jongeren aangegeven dat een eventuele daling van de contributie van
sportverenigingen eerder tot lidmaatschap zou leiden. Dit zijn echter voornamelijk jongeren die al
sporten. Onder de niet-sportende jongeren geven negen jongeren aan tevreden te zijn met de
prijzen. Drie jongeren hebben aangegeven dat een daling van de prijs tot eerder lidmaatschap zou
leiden.
Schaalvragen
Uit de schaalvragen betreffende prijstevredenheid is gebleken dat vrijwel alle respondenten
tevreden zijn over de prijzen die sportservice Nijmegen en de verenigingen hanteren.
Een klein aantal jongeren geeft aan dat ze niet tevreden zijn met de prijzen van sportactiviteiten.
Uit de interviews is gebleken dat de meeste jongeren geen idee hebben van de prijzen die ze moeten
betalen. Ook weten ze niet of die prijzen een belemmering vormen voor hun ouders om hun kind te
stimuleren om te sporten. Een jongen geeft aan dat zijn ouders het makkelijk kunnen betalen en dat
hij zelfs op zijn sport mag blijven ook als hij een tijdje niet gaat. Dan betalen zijn ouders gewoon de
contributie door (zijn ouders betalen per les).
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Hoofdstuk 5

Conclusie

Per beweegreden is gekeken welke conclusies er aan de hand van de resultaten getrokken
konden worden. Het kan zijn dat aan de hand van een beweegreden verschillende conclusies
getrokken kunnen worden. De conclusies zijn zowel aan de hand van de kwalitatieve als de
kwantitatieve resultaten getrokken. Wanneer is gebleken dat uit de schaalvragen geen significant
verband is gevonden, zijn enkel de kwantitatieve resultaten die uit de losse vragen zijn
voortgekomen meegenomen.
Aan de hand van de conclusies is er aan het eind van dit hoofdstuk antwoord verkregen op de
analytische vraag:
Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van de gevonden resultaten ten aanzien van
beïnvloedbare beweegredenen die meespelen om de sportparticipatie positief te beïnvloeden in de
wijk Meijhorst?
In hoofdstuk 7 worden adviezen geformuleerd aan de hand van de conclusies die in dit hoofdstuk
getrokken worden.

5.1

Sportparticipatie

Uit de resultaten blijkt dat 77,5% van de mannelijke respondenten al lid is van een
sportverenging. Bij de vrouwen waren dit er met 50% aanzienlijk minder. Er kan dus gesteld worden
dat jongens om onbekende redenen vaker lid zijn van sportverenigingen.
Deze conclusie wordt ook bevestigd door de kwalitatieve gegevens. Zo gaven de meisjes aan dat zij
zich vaker beperkt voelen om lid te worden van een vereniging dan de mannelijke leeftijdsgenootjes.
Daarnaast bleek uit het onderzoek dat van alle jongeren die deelnemen aan sportactiviteiten van
Sportservice Nijmegen, 76% tussen de 12 en 14 jaar is. Dit betekent ook dat slechts de overige 24%
uit jongeren tussen de 15 en 17 bestaat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat om onbekende
redenen jongeren tussen de 15 en 17 jaar minder snel deelnemen aan sportactiviteiten van
Sportservice Nijmegen.

5.2

Beweegredenen

In onderstaande paragraven zijn de conclusies weergegeven die uit de resultaten getrokken
zijn. Deze zijn per beweegreden weergegeven.
5.2.1 Ervaring
Uit de geschaalde vragen blijkt dat vrijwel alle sportende jongeren positieve ervaringen
hebben met sportactiviteiten. Daarbij is gevonden dat de helft van de niet-sportende jongeren geen
of zelfs slechte ervaringen had met sportactiviteiten. Een conclusie die hieruit getrokken kan worden
is dat een groot gedeelte van de niet-sportende jeugd nog geen of slechte ervaring heeft met
sportactiviteiten. Daarbij hebben de niet-sportende jongeren vaak ook negatieve ervaringen met
Sportservice Nijmegen, waardoor ze bij de aangeboden activiteiten wegblijven.
Verder blijkt uit de vragen die individueel zijn geanalyseerd, dat onder de sportende jongeren vrijwel
iedereen positieve ervaringen heeft met de sportverenigingen. Onder de niet sporters blijkt dat meer
dan de helft van de jongeren nog geen ervaring of negatieve ervaringen heeft met de
sportverenigingen. Een groot gedeelte van de niet-sportende jongeren heeft nog geen ervaringen
opgedaan bij een sportvereniging. Dit betekend dat ze niet bekent zijn met hoe het is om lid te zijn
van een sportvereniging.
Een ander gegeven uit de kwalitatieve resultaten is dat de jongeren de activiteiten van Sportservice
Nijmegen en sportverenigingen als veilig ervaren. Dit is een verklaring waarom vooral de jongere
respondenten (twaalf tot veertien) deelnemen aan de sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
De bijbehorende conclusie is dat deze respondenten begeleide sportactiviteiten nodig hebben om te
gaan sporten.
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5.2.2 Verwachting
Uit de individuele vragen en de geschaalde vragen blijkt dat zowel de sportende als nietsportende respondenten, vrijwel allemaal de essentie van sport kennen. Dit betekent dat ze zich
bewust zijn van het feit dat sport een positieve invloed op hen heeft of kan hebben. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de jongeren goed geïnformeerd zijn over het belang van sport.
5.2.3 Ouders
Uit de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten zijn tegenstrijdige gegevens gevonden. Zo
blijkt uit de kwantitatieve gegevens dat van vrijwel alle respondenten de ouders het goed vinden dat
hun kind sport. Niemand geeft aan dat hun ouders het afkeuren. Slechts sommige jongens geven aan
dat hun ouders het niet uitmaakt of ze wel of niet sporten. Bij de meisjes geeft zelfs iedereen aan dat
hun ouders het goed vinden als ze (zouden gaan) sporten. Dit blijkt dan ook zowel uit de geschaalde
vragen als uit de vragen die individueel geanalyseerd zijn.
Verder is uit de vragen die individueel geanalyseerd zijn ook gevonden dat slechts de helft van alle
ouders hun kind stimuleert om te gaan sporten. Dit betekent dat nog te weinig ouders hun kinderen
stimuleren om te gaan sporten bij Sportservice Nijmegen of een vereniging.
Uit de interviews blijkt verder dat de sportende meisjes wel degelijk door hun ouders geremd
worden in het sportgedrag. Zo geven ze aan dat ze van hun ouders niet met oudere jongens samen
mogen sporten.
Uit de interviews onder meisjes blijkt dat ouders wel invloed hebben op het sportgedrag. Zowel uit
de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten blijkt niet dat de ouders geen invloed hebben op het
sportgedrag van de jongens.
5.2.4 School
Uit de schaalvragen betreffende ouders blijkt dat school de respondenten stimuleert om te
gaan sporten. Dit is tegenstrijdig met de gevonden resultaten uit de individuele vragen. Het verschil
is verklaarbaar doordat bij de geschaalde vragen de volgende stelling is meegenomen: 'Op school
hebben wij het nut van sport geleerd'. Vrijwel alle respondenten hebben wel het nut van sport
geleerd op school en hebben deze vraag dus positief beantwoord. Het gevolg hiervan is dat de
resultaten van de schaalvraag betreffende school hoger zijn uitgevallen dan zou moeten. Deze
schaalvraag geeft dus een vertekend beeld van de invloed van school. Daarom is er voor gekozen om
deze schaalvraag vanaf dit punt buiten beschouwing te laten.
Bij de individueel geanalyseerde vragen is gevonden dat slechts een klein gedeelte van de jongeren
vanuit school wordt gestimuleerd om te sporten bij een vereniging. Dit betekent dat de jongeren nog
te weinig vanuit school worden aangespoord lid te worden van een sportvereniging.
Daarnaast blijkt uit de kwantitatieve gegevens dat de jongeren ook te weinig gestimuleerd worden
om deel te nemen aan de sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Uit de interviews bleek dat scholen wel het belang van sport benadrukken, maar niet voldoende
informatie verstrekken over de sportmogelijkheden. Zo weten maar weinig jongeren van de
sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen in de wijk.
Scholen geven voldoende informatie over het belang van sport en bewegen.
Ze Verstrekken echter te weinig informatie over sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen en
overige sportmogelijkheden in de omgeving van de wijk Meijhorst.
Zowel uit de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten is dus gebleken dat de scholen nog te weinig
aan sportstimulatie doen.
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5.2.5 Kennis
Uit de schaalvragen zijn nagenoeg dezelfde resultaten verkregen als uit de individuele
vragen. Omdat de individuele vragen een specifieker beeld geven van de realiteit, is er voor gekozen
om uitsluitend uit de individuele vragen conclusies te trekken en de schaalvraag betreffende kennis
buiten beschouwing te laten.
Uit de vragen die los geanalyseerd zijn, is gebleken dat maar weinig jongeren op de hoogte zijn van
het sportaanbod van Sportservice Nijmegen. Onder de niet-sportende jongeren wist bijna niemand
van de sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen.
Verder kwam ook naar voren dat zowel voor de sportende als niet-sportende jongeren onduidelijk is
welke verenigingen er allemaal in en rond de wijk liggen. Hieruit blijkt dus dat de jongeren vaak te
weinig kennis hebben om lid te kunnen worden van een passende sportvereniging.
Deze resultaten komen overeen met de resultaten uit de interviews. Zo gaven alle vier de jongeren
aan te weten dat Sportservice Nijmegen in de buurt actief is. Geen van deze jongeren kan specifiek
aangeven wat Sportservice Nijmegen allemaal doet. Ook is er veel onduidelijkheid onder de jongeren
over de tijdstippen van het aanbod. Een conclusie die hierbij aansluit is dat de jongeren in de wijk
Meijhorst te weinig kennis hebben over de diversiteit en het tijdstip van aanbod van sportactiviteiten
in de wijk.
5.2.6 Religie
Uit de schaalvragen zijn nagenoeg de zelfde resultaten verkregen als uit de individuele
vragen. Omdat de individuele vragen een meer specifiek beeld weergeven van de realiteit is er voor
gekozen om uitsluitend uit de individuele vragen conclusies te trekken en de schaalvraag betreffende
kennis buiten beschouwing te laten.
Uit de individueel geanalyseerde vragen bleek dat slechts één van de sportende jongere aan heeft
aangegeven dat zijn religie invloed heeft op zijn sportgedrag. Onder de niet-sportende respondenten
gaf niemand aan dat de religie invloed had op het sportgedrag.
Deze kwantitatieve resultaten zijn erg tegenstrijdig met die van de kwalitatieve toetsing. Onder de
vier geïnterviewde jongeren gaven er drie aan dat hun afkomst wél invloed heeft op hun
sportgedrag. Zo gaven de twee geïnterviewde meisjes aan door hun religie niet met jongens samen
te mogen sporten. Ook vermeldden meisjes dat het niet gebruikelijk was om na het eten nog de deur
uit te gaan om te sporten. Een van de jongens gaf aan dat hij zich niet thuis zou voelen als hij in een
voetbalteam met alleen maar islamitische jongens zou zitten. Wanneer dat het geval was zou hij niet
op voetbal gaan.
Er kan dus geconcludeerd worden dat religie invloed heeft op de sportgedragingen van de
respondenten. Zo is het voor de meisjes belangrijk om enkel met andere meisjes te sporten.
Het tijdstip waarop de activiteiten aangeboden worden zijn niet bevorderlijk voor het sportgedrag
van de meisjes in de wijk.
Op basis van één interview kan geconcludeerd worden dat religie van invloed is op het sportgedrag
wanneer zij zich niet thuis voelen binnen de groep tijdens een activiteit.
5.2.7 Locatie
Zowel uit de kwalitatieve als de kwantitatieve toetsing is gebleken dat zowel de sportende als
de niet-sportende jongeren erg tevreden zijn over de plekken waarop Sportservice Nijmegen en de
sportverenigingen hun activiteiten aanbieden. De enige conclusie die hieruit getrokken kan worden is
dat Sportservice Nijmegen dit op de juiste wijze heeft ingedeeld. De activiteiten van Sportservice
Nijmegen zijn erg toegankelijk voor de respondenten. Deze beweegreden vormt dan ook geen
belemmering om te gaan sporten.
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5.2.8 Prijs
Uit de schaalvragen bleek dat de respondenten vrijwel allemaal zeer tevreden waren over de
prijzen van Sportservice Nijmegen en de verenigingen in en rond de wijk. Uit de vragen die
individueel zijn geanalyseerd is gebleken, dat zowel bij de sportende als de niet-sportende jongeren
de prijs weinig hinder met zich mee brengt om te gaan sporten. Ook tijdens de interviews bleek dat
de prijs van verenigingen en activiteiten geen rol speelt voor deelname. Daarbij gaven drie van de
vier jongeren aan dat ze geen idee hadden van de prijzen van de activiteiten van Sportservice
Nijmegen.
De conclusie is dat de jongeren de prijzen niet als een probleem zagen, maar de meeste jongeren
weten eigenlijk niet of de ouders dit als probleem ervaren.
Verder is uit één van de individueel geanalyseerde vragen van de enquête gebleken dat drie nietsportende jongeren door een eventuele prijsdaling van de sportverenigingen, eerder lid zouden
worden van een sportvereniging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een klein gedeelte van de
niet-sportende jongeren door een eventuele prijsdaling toch eerder zou overwegen lid te worden.
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Hoofdstuk 6

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de voorgaande hoofdstukken aanbevelingen aan de
opdracht gevende organisatie (Sportservice Nijmegen) worden gedaan. Om de structuur van de
scriptie te behouden is vastgehouden aan de meegenomen beweegredenen. Voor sommige
aanbevelingen zijn meerdere conclusies van beweegredenen meegenomen. Wanneer dit het geval is
zal dit ter verduidelijking vermeld staan.
Uit de conclusies bleek dat er een aantal beweegredenen als zeer positief werden ervaren door de
jongeren. Ook zijn er een aantal zaken gevonden, waardoor de organisatie de sportparticipatie onder
jongeren in de wijk Meijhorst mogelijk kan verhogen. De volgende aanbevelingen zijn voortgevloeid
uit de conclusies van de kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse.

6.1









6.2



6.3



Ervaring
Eén van de conclusies was, dat de jongeren die sporten bij Sportservice Nijmegen dit als
positief ervaren en hier ook positieve verwachtingen van hebben.
Daarom is het aan te raden dat de organisatie de bestaande activiteiten blijft handhaven.
Hierbij is het belangrijk dat Sportservice haar activiteiten aan blijft bieden op de huidige
locaties. Zo kan Sportservice Nijmegen de sportende jongeren blijven behouden.
Verder bleek uit de conclusies dat veel jongeren nog helemaal geen ervaring hadden met
activiteiten van Sportservice Nijmegen. Doordat deze jongeren nog niet zijn bereikt, hebben
ze ook geen mening over de activiteiten van Sportservice Nijmegen. Daarom is het belangrijk
dat Sportservice Nijmegen deze jongeren gaat bereiken en kennis laat maken met de
sportactiviteiten. Ze kunnen deze jongeren bereiken door meer gebruik te maken van de
reikwijdte van scholen, maar ook andere vormen van reclame, zoals flyers en sociale media
zullen hierbij nodig zijn. Het is belangrijk om gebruik te maken van andere vormen van
reclame, omdat een gedeelte van de jongeren niet via school te bereiken is.
Ook is gebleken dat een gedeelte van de jongeren nog geen ervaringen heeft met
sportverenigingen. Het zou daarom goed zijn als Sportservice Nijmegen in overleg met de
verenigingen reclame gaat maken voor de verenigingen. Zo kunnen de verenigingen één of
meerdere gratis proeflessen aanbieden op scholen. Door dit te doen, ervaren de jongeren
hoe het is om lid te zijn van een vereniging.
De jongere deelnemers van de sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen, zien de
activiteiten als een veilige en beschermde manier om te sporten.
Het is voor Sportservice Nijmegen belangrijk om aan deze veilige omgeving te blijven werken
en deze te gaan benadrukken. Wanneer niet-sportende jongeren uit de omgeving zien dat de
sportactiviteiten in een veilige en vertrouwde omgeving plaatsvinden, is de verwachting dat
zij eerder in het sportaanbod zullen participeren.

Verwachting
De jongeren zijn goed op de hoogte van het belang van sport en verwachten dan ook dat
sport een positieve invloed op ze heeft. Hieruit blijkt dat Sportservice Nijmegen en
samenwerkende partijen voldoende nadruk op de belangen van sport leggen.
Het is voor de organisatie belangrijk het belang van sport te blijven benadrukken. Door dit te
doen, geven ze een gedeelte van de jongeren een extra motivatie om te gaan en/of blijven
sporten.

Ouders
Uit de enquêtes blijkt dat slechts de helft van de ouders hun kind op dit moment stimuleert
om te gaan sporten. Voor jongeren kunnen de ouders een bepalende factor zijn om iets wel
of niet te doen. Daarom is het voor Sportservice Nijmegen raadzaam ook de ouders te
informeren wat betreft de belangen van sport. Naast deze belangen is het ook verstandig om
de mogelijkheden op sportgebied in de wijk Meijhorst duidelijk te maken. Sportservice
Nijmegen kan dit doen, door een aantal informatieavonden te organiseren. Hierbij zullen de
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6.4



6.5





sportdocenten het belang en de mogelijkheden van sporten in de wijk Meijhorst
benadrukken. Door dit te doen zullen de ouders toleranter en beter geïnformeerd zijn wat
betreft de sportmogelijkheden van hun kinderen.
Uit de interviews blijkt dat de ouders en religie het sportgedrag van meisjes wel degelijk
beïnvloeden. Zo werd aangegeven dat de meisjes door genoemde beweegredenen, buiten
school niet met jongens van vergelijkbare leeftijd of oudere jongens mogen sporten.
Daarnaast werd ook duidelijk dat de meisjes na het eten niet meer de deur uit mochten.
Sportservice Nijmegen zou kunnen overwegen om ’s middags na school sportactiviteiten aan
te bieden die zich enkel op meisjes richten. Door deze nieuwe sportactiviteiten aan te bieden
zou Sportservice Nijmegen een nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Daarbij is het belangrijk
dat dit in een veilige afgesloten ruimte gebeurt waar geen jongens kunnen komen kijken.
Tevens is het van belang dat de sportdocent vrouwelijk is.

Religie
Bij één jongen bleek dat religie van invloed was op het sportgedrag. Zo gaf hij aan dat hij zich
in een groep met alleen maar jongens van een andere afkomst, minder snel op zijn gemak
voelde. Op dit moment heeft Sportservice Nijmegen nog veel activiteiten waar enkel
jongeren met dezelfde afkomst op af komen.
Sportservice Nijmegen zou reclame kunnen maken voor deze activiteiten bij jongeren van een
andere afkomst. Door dit te doen hebben jongeren die een andere afkomst hebben het gevoel
dat ze welkom zijn. Hierdoor verlaagt Sportservice Nijmegen de drempel om te komen
sporten voor niet-sportende jongeren. Hierbij kan de sportdocent jongeren in het
jongerencentrum en op straat persoonlijk uitnodigen, maar hij kan er ook voor kiezen de
activiteit middels flyers en posters te promoten. Zo zien ook andere jongeren dat ze welkom
zijn bij een bepaalde activiteit.

School
Scholen geven voldoende informatie over het belang van sport en bewegen. Wel verstrekken
ze te weinig informatie over sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen en de
verenigingen in de omgeving van de wijk Meijhorst.
Sportservice Nijmegen zou door een betere samenwerking met scholen in de wijk, meer
aandacht moeten vragen voor sportactiviteiten in de wijk Meijhorst en omgeving. Het is
hiervoor belangrijk dat alle basis- en middelbare scholen in de omgeving benaderd worden.
Daarbij is het voor Sportservice Nijmegen belangrijk dat ze niet alleen de school de vraag
voorleggen om meer reclame te maken, het is ook belangrijk dat ze het belang van meer
sportende jongeren aan de school overbrengen. Verder kan Sportservice Nijmegen zichzelf
bekender maken door zich meer te laten zien op scholen. Zo kunnen ze zich laten zien bij
sportdagen en andere sportieve activiteiten op en rond de scholen in de wijk Meijhorst.
Ook blijkt dat scholen de jongeren nog te weinig stimuleren om lid te worden van een
sportvereniging. Om te zorgen dat dit meer gaat gebeuren, kan Sportservice Nijmegen haar
netwerk inzetten. Sportservice Nijmegen heeft goed contact met de scholen in de wijk
Meijhorst. Wanneer Sportservice Nijmegen de verenigingen adviseert meer betrokken te
raken bij de scholen kan dit bevorderlijk zijn voor de sportparticipatie. Zo kunnen de
verenigingen na school clinics aanbieden, maar kunnen ze ook in samenspraak met school
gymlessen verzorgen als 'reclame'. Deze vormen van reclame zullen niet alleen tot
naamsbekendheid leiden, maar mogelijk ook tot een oplopend ledenaantal.
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6.6



6.7



6.8



Kennis
De conclusie was dat de jongeren in de wijk Meijhorst te weinig kennis hebben over de
diversiteit en het tijdstip van sportactiviteiten die door Sportservice Nijmegen in de wijk
worden aangeboden. Het is daarom belangrijk dat de aangeboden activiteiten een vaste
structuur krijgen. De jongeren weten op dit moment niet op welke momenten wat wordt
aangeboden waardoor ze weg blijven. Een duidelijk vast aanbod kan mogelijk tot een
verhoging van de sportdeelname aan de sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen leiden.

Locatie
Sportservice Nijmegen heeft als doel om de sportactiviteiten voor de jongeren zo
toegankelijk mogelijk te maken. Dit probeert zij te bewerkstelligen door onder andere een
centrale locatie aan te nemen. Uit de conclusie (hoofdstuk 5) blijkt dat de jongeren erg
tevreden zijn over de locaties van de sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Daarom is het aan te raden om de locaties van de sportactiviteiten te handhaven. Ook is het
verstandig om te kijken of eventuele nieuwe activiteiten op deze zelfde locatise mogelijk zijn.

Prijs
Uit de enquêtes bleek dat een klein gedeelte van de niet-sportende jongeren eerder lid zou
worden als de prijs van de contributie van verenigingen zou dalen. Deze jongeren weten dus
nog niet van de financiële mogelijkheden die Sportservice Nijmegen biedt. Het zou goed zijn
deze jongeren persoonlijk te benaderen en gebruik laten maken van de financiële
mogelijkheden om gratis te sporten voor de jeugd. Hierdoor kunnen de jongeren op een
eenvoudige manier onder worden gebracht bij een sportvereniging.
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Hoofdstuk 7

Discussie

Voor een sterke en transparante scriptie is een goede discussie noodzakelijk. In dit hoofdstuk
zijn alle gevonden discussiepunten omschreven. Hierbij hebben de onderzoekers middels kritische
reflecties naar de volgende aspecten gekeken:
 Op welk gebied wijken de resultaten van de gevonden literatuur en het vooronderzoek af, en
wat is hier de verklaarbare reden voor?
 Zijn de resultaten van het onderzoek voldoende om de gestelde vraag (doelstelling) vanuit de
opdrachtgevende organisatie te kunnen beantwoorden?
 Een kritische reflectie op het onderzoek. Wat zijn de grenzen van het onderzoek geweest?
 Suggesties voor een vervolgonderzoek.

7.1

Theoretische relevantie

Bij de theoretische relevantie is gekeken of de gevonden resultaten en getrokken conclusies
aansluiten bij de gevonden literatuur uit het theoretische kader. Hierbij is gekeken of de getrokken
conclusies niet teveel zijn beïnvloed door de interpretatie van de onderzoekers. Wanneer is gebleken
dat de resultaten of conclusies sterk afwijken van de gevonden literatuur, is hier een gegronde reden
voor gegeven.
In hoofdstuk 4 is duidelijk naar voren gekomen dat bij de kwantitatieve toetsing afwijkende
resultaten zijn gevonden. Zo zijn op het gebied van de beweegredenen ouders, religie en prijs,
andere resultaten gevonden dan vanuit de literatuur te verwachten was. Uit de kwalitatieve toetsing
zijn op het gebied van ouders en religie resultaten gevonden die aansluiten bij de literatuur. Op het
gebied van prijs is bij de kwalitatieve toetsing een onverwacht resultaat gevonden.
De onderzoekers verwachten dat de vragen bij de kwantitatieve toetsing met betrekking tot ouders
religie en prijs niet duidelijk genoeg zijn geweest voor de doelgroep. Doordat de enquête enkel op de
jongerenwerkers is getest, zijn deze vragen mogelijk te moeilijk gebleken voor de doelgroep.
Ook hebben de onderzoekers het gevoel dat er rond de beweegreden prijs een combinatie van
schaamte en een gebrek aan kennis hebben meegespeeld. Zo bleek uit de interviews dat een
gedeelte van de jongeren niet op de hoogte was van de prijzen van het sportaanbod en wat de
ouders van deze prijzen vinden. Hierdoor hebben ze mogelijk ingevuld dat de prijs geen invloed heeft
op hun sportgedrag. Daarbij heeft mogelijk ook de schaamte over geldtekort een rol gespeeld.
Omdat de enquêtes door de onderzoekers zijn uitgevoerd, was er mogelijk een te grote discrepantie
tussen de afnemers van de toetsen en de respondenten. Hierdoor kunnen andere antwoorden zijn
gegeven dan wanneer iemand die dichter bij de jongeren staat, de enquêtes had afgenomen.
Uit de enquêtes is ook gebleken dat het overgrote gedeelte van de respondenten al structureel
sport. Dit komt niet overeen met de gevonden literatuur en het vooronderzoek over de wijk. Er zijn
verschillende mogelijke redenen die voor dit resultaat hebben gezorgd. Eén van de mogelijkheden is
dat de onderzoekers te weinig de 'verborgen' doelgroep hebben weten te bereiken. Dit zou
betekenen dat ze door bij bestaande activiteiten en op straat te meten, enkel de meest betrokken
jongeren hebben weten te bereiken. In dit geval zouden de jongeren die het meeste thuis zitten niet
bereikt zijn, terwijl dit de jongeren kunnen zijn die nog niet structureel sporten. Een andere
mogelijke reden is dat de jongeren een sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven. Omdat de
onderzoekers duidelijk maakten dat ze vanuit Sportservice Nijmegen handelden, hebben de jongeren
mogelijk het gevoel gekregen dat ze wel aan moesten geven dat ze aan sport deden. Deze twee
redenen hebben mogelijk geleid tot een meer sportende respondenten.
Bij de interviews moet altijd kritisch worden gekeken of er geen sprake is geweest van een interview
bias. Om dit te voorkomen is het protocol uit bijlage 3 gevolgd. Hierbij hebben de onderzoekers voor
een veilige en vertrouwde omgeving gekozen. Ook is benadrukt wat het belang van het onderzoek is.
Door dit te doen hebben de onderzoekers getracht de respondenten de mogelijkheid te geven vrij te
kunnen praten. Helaas is bij iedere vorm van kwalitatief onderzoek nooit helemaal uit te sluiten dat
er geen sprake is geweest van een interview bias.
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7.2

Praktische relevantie

Onder de praktische relevantie wordt omgeschreven in hoeverre de onderzoeksdoelstelling
is behaald. Daarbij wordt ook toegelicht wat de meerwaarde van het onderzoek voor de
opdrachtgevende organisatie is. Om te kijken wat de organisatie met het onderzoek kan, zijn de
resultaten, conclusies en de aanbevelingen tegenover de doelstellingen van het onderzoek geplaatst.
Het doel van het onderzoek was om een beeld te geven van het sportgedrag van jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar oud uit de wijk Meijhorst aan Sportservice Nijmegen.
Hierbij hebben de onderzoekers gekozen om een onderscheid te maken tussen de sportende en nietsportende jongeren. Ook is ervoor gekozen om, wanneer het uit de resultaten nodig leek,
onderscheid te maken tussen de jongens en meisjes.
De onderzoekers hebben vooraf uitgebreid onderzocht welke beweegredenen mogelijk van invloed
zijn op het sportgedrag van de jongeren in de wijk Meijhorst. Na deze selectie hebben ze uitgebreid
onderzocht op welke beweegredenen Sportservice Nijmegen uiteindelijk ook daadwerkelijk invloed
uit zou kunnen oefenen. Door deze twee stappen te hebben genomen zijn alle uiteindelijke
aanbevelingen realistisch en uitvoerbaar voor de opdrachtgevende organisatie.
Naast dat alle uiteindelijke aanbevelingen uitvoerbaar zijn voor de organisatie, is er ook een duidelijk
beeld geschetst van de sterke en zwakkere punten van de organisatie in de wijk Meijhorst. Door hier
een duidelijk inzicht in te hebben verschaft, kan Sportservice Nijmegen de sterktes verder gebruiken
en eventuele zwaktes zoals in de aanbevelingen staan beïnvloeden, waardoor deze uiteindelijk ook
kunnen worden omgevormd in een sterkte.
Ook kunnen de resultaten van het onderzoek als nulmeting voor eventuele vervolgonderzoeken
worden meegenomen. Hierdoor kunnen de volgende onderzoekers een betrouwbare nulmeting en
hypothese opstellen.
Al met al kan geconcludeerd worden dat middels dit onderzoek de onderzoekers een duidelijk beeld
hebben geschetst, wat betreft het sportgedrag van de jongeren in de wijk Meijhorst. Zo is er een
duidelijk weergegeven waarom jongeren wel of niet sporten. Ondanks dat de onderzoekers middels
het onderzoek al een helder beeld hebben geschetst, zijn er in paragraaf 7.4 nog een aantal
aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek gedaan. Deze aanbevelingen zouden de organisatie
kunnen helpen een nog vollediger beeld te krijgen van het sportgedrag van de jongeren in de wijk
Meijhorst.

7.3

Begrenzingen van het onderzoek

Bij de begrenzing van het onderzoek geven de onderzoekers een kritische reflectie op de
mogelijke beperkingen van het onderzoek. Daarbij is per begrenzing aangegeven hoe de
onderzoekers hebben geprobeerd om de begrenzing zo minmogelijk invloed te laten hebben op de
resultaten.
 Om een valide kwantitatief onderzoek te kunnen produceren waren 145 respondenten
nodig. Vanuit de opdrachtgevende organisatie werd bij voorbaat al aangegeven dat dit aantal
lastig haalbaar zou zijn. Naar aanleiding hiervan hebben de onderzoekers de doelstelling
aangepast. Zij wilden minimaal 50 enquêtes afnemen. Mogelijk is door deze daling van het
aantal respondenten de representativiteit van het kwantitatieve onderzoek gedaald. Om
deze daling zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben de onderzoekers de beslissing genomen
om het kwantitatieve onderzoek aan te vullen met een kwalitatief onderzoek. Hiermee
konden de kwantitatieve resultaten in veel gevallen middels de kwalitatieve toetsing
onderbouwd worden. Ook werd het mogelijk om vragen die in de kwantitatieve toetsing van
de literatuur en het vooronderzoek afweken kritisch te analyseren, middels de kwalitatieve
toetsing.
 Bij de ontwikkeling van de enquête is gebruik gemaakt van een tweetal bestaande enquêtes,
welke met enige aanpassingen leidden tot de nieuwe enquête. Doordat er een nieuwe
enquête is gebruikt, is niet zeker of de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek is
gewaarborgd. De onderzoekers hebben de vernieuwde enquête vooraf onder
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7.4

jongerenwerkers en sportdocenten getest. Hiermee is getracht de betrouwbaarheid van de
enquête te garanderen. Achteraf bleek dat een aantal vragen uit de vragenlijst te moeilijk
waren, waardoor deze vragen betrouwbaarheid hebben verloren.
Een andere begrenzing uit het onderzoek is de spreiding van de doelgroep. Zo zijn er veel
jonge (twaalf tot veertien) respondenten gevonden, waardoor de oudere (vijftien tot
achttien) respondenten onderbelicht lijken. Om te voorkomen dat deze oudere
respondenten geheel onderbelicht zouden blijven, hebben de onderzoekers actief naar deze
oudere respondenten gezocht. Het doel hiervan was het verkrijgen van een egalere verdeling
van de onderzoekspopulatie. De onderzoekers hebben ervoor gekozen om de aanbevelingen
voor de gehele doelgroep te laten gelden, dit omdat in de literatuur van het theoretisch
kader jongeren van twaalf tot achttien jaar ook in dezelfde leeftijdsfase worden geschaald.
De vierde begrenzing is het aantal gevonden sportende jongeren in verhouding met de nietsportende jongeren. Doordat de niet-sportende respondentengroep relatief klein uit is
gevallen, is het belangrijk te weten dat de onderzoekers zich goed hebben gerealiseerd dat
het gevaarlijker is om enkel aan de hand van de twaalf enquêtes conclusies te trekken.
Daarom zijn de conclusies ook onderbouwd met resultaten uit de kwalitatieve toetsing.
Verder is enkel wanneer de resultaten van de sportende en niet-sportende respondenten
aanzienlijk verschilden, een onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen. Tenslotte zijn
er schaalvragen per beweegreden opgesteld. Door de vragen geschaald te analyseren, is er
een sterker antwoord per beweegreden verkregen.
De laatste begrenzing is het feit dat de onderzoekers mogelijk enkel de betrokken jongeren
hebben weten te bereiken. Zo zijn er veel jongeren gevonden die al lid waren van een
vereniging of al deelnamen aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen. Om dit te
voorkomen zijn de onderzoekers op straat toetsen af gaan nemen. Hiermee hebben ze
getracht ook de minder betrokken jongeren te benaderen.

Suggesties voor vervolgonderzoek

Met dit onderzoek is al veel informatie verkregen over de mate waarin beweegredenen van
invloed zijn op de sportparticipatie van jongeren van twaalf tot achttien jaar in de wijk Meijhorst.
Gedurende het onderzoek is echter ook een aantal zaken naar voren gekomen waar nog geen kritisch
onderzoek naar is gedaan.
Zo kwam uit de interviews naar voren dat de tijdstippen van het sportaanbod, voor de twee meisjes,
als een belemmering werd ervaren. Het is waardevol om in de toekomst onderzoek te doen naar de
mate waarop het tijdstip meisjes belemmerd om te gaan sporten. In dit onderzoek zijn immers
slechts twee meisjes ondervraagd over het tijdstip, omdat het enkel in het kwalitatieve onderzoek is
opgenomen. Uit andere onderzoeken is gebleken dat deze nieuwe beweegreden ook van invloed kan
zijn op de gedragingen (Geldrop en Heerwaarden. 2003, Kruiswijk. 1999). Een onderzoek onder een
grotere populatie meisjes is daarom raadzaam.
Tijdens het onderzoek heeft schaamte vermoedelijk een (grote) rol gespeeld bij het invullen van de
enquêtes en het beantwoorden van de interview vragen. Hierdoor kunnen de antwoorden op
sommige gevoelige beweegredenen (prijs, religie) vertekend zijn. In een vervolgstudie is het daarom
raadzaam het aspect schaamte zo veel mogelijk uit te bannen. Hierdoor zullen de resultaten van
gevoelig liggende beweegredenen betrouwbaarder zijn.
In dit onderzoek is gepoogd in kaart te brengen wat de invloeden van ervaringen en verwachtingen
zijn op het sportgedrag van jongeren. Dit heeft geresulteerd in het inzicht dat ervaringen en
verwachtingen van invloed zijn op het sportgedrag. Er zijn geen inzichten verworven over de mate
waarin dit invloed heeft. Tevens is geen informatie verkregen over welke specifieke ervaringen of
verachtingen invloed hebben op het sportgedrag. In een vervolgstudie is het daarom raadzaam om in
kaart te brengen welke specifieke ervaringen en verwachtingen een rol spelen bij de keuze om te
participeren in sportactiviteiten.
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Tot slot is het bij een eventueel vervolgonderzoek aan te raden om de beweegreden ‘prijs’ niet onder
de jongeren, maar onder de ouders van de jongeren te toetsen. Uit de resultaten van het
kwalitatieve onderzoek blijkt dat veel van de jongeren geen idee hebben van de prijs en daarom
aangeven dat het geen belemmering vormt om te participeren in sportactiviteiten.
Een onderzoek naar de houding van ouders ten aanzien van sport zou een waardevolle aanvulling zijn
op dit onderzoek. Hierdoor zal een vollediger beeld worden gegeven van de belemmeringen of
beweegredenen van ouders ten aanzien van sport voor hun kind.
Om de etniciteit in verhouding te kunnen stellen met het sportgedrag, is een groter aantal
respondenten nodig. Uit het onderzoek is gebleken dat er binnen de wijk veel verschil in etniciteit zit.
Hierdoor is een groot aantal respondenten nodig, om hier een valide conclusie uit te kunnen trekken.
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Bijlage 1

Protocol enquête

De volgende punten zullen bijdragen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de enquêtes.
 Uitleg aan de sportdocenten/jongerenwerkers over de enquête.
 Het benadrukken van het belang van de enquête aan respondenten.
 Het opstellen van een duidelijke procedure.
Algemene procedure voor toetsing tijdens activiteiten van De Horizon of Sportservice Nijmegen
Vooraf
 Voordat de activiteit begint en de jongeren aanwezig zijn, geven de onderzoekers een korte
uitleg aan de leiders. Hierin wordt het belang van het onderzoek benadrukt en de wijze
waarop de enquête afgenomen wordt, toegelicht.
 Daarna nemen de sportdocenten/ jongerenwerkers de enquête door en kijken of er nog
zaken onduidelijk zijn. Wanneer dit het geval is, kunnen ze opheldering aan de onderzoekers
vragen.
Bij aanvang
 Bij aanvang van de geselecteerde activiteiten worden alle jongeren die aanwezig zijn op de
hoogte gebracht van de manier van enquêteren en het belang hiervan. Dit gebeurt door de
onderzoekers.
 Vervolgens vragen de onderzoekers of er vragen zijn over het onderzoek/ enquête.
Dan stellen de onderzoekers de vraag wie er aan het onderzoek deel wilt nemen.
Gedurende de toetsing
 De geselecteerde respondenten gaan even apart zitten.
 De geselecteerde respondenten vullen de enquête volledig in.
 Wanneer een vraag niet beantwoord kan worden, kan hulp van een onderzoeker worden
ingeschakeld. De onderzoeker geeft enkel uitleg over de vraag, maar gaat niet in op de
kwestie van de respondent.
 De activiteit die eventueel gepland staat, begint pas wanneer alle respondenten klaar zijn
met de enquête. Dit om te voorkomen dat de verleiding om het snel af te maken ontstaat.
 Wanneer de enquête klaar is, kijkt de onderzoeker deze kort door om te kijken of hij volledig
is ingevuld.
Afsluiting
 Wanneer alle jongeren klaar zijn met de enquête worden ze kort bedankt voor hun
deelname.
Aandachtspunten onderzoekers
 Toelichting: belang van onderzoek is het kunnen creëren van aansluitend sportaanbod.
 Zorg dat de jongeren de enquête zelf invullen.
 Bij vragen enkel de vraag uitleggen en niet de situatie van het individu proberen te schetsen.
 Zorg voor een rustige omgeving en benadruk dat er genoeg tijd is voor de enquête.
 Laat de jongeren bij aanvang van de enquête gaan zitten, zodat ze de tijd nemen deze goed
in te vullen.
 Controleer na afloop of alle vragen volledig zijn ingevuld.
Aandachtspunten respondenten
 Neem rustig de tijd om hem goed in te vullen.
 Je vergroot de kans dat er in de toekomst een activiteit wordt geïmplementeerd die goed bij
jou past!
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Vul de enquête zo eerlijk en volledig mogelijk in.
Jouw enquête is anoniem en we zullen je dus nooit beoordelen op je antwoorden.
Wanneer je vragen over de inhoud van een vraag hebt kun je de onderzoekers om meer
informatie vragen.

Algemene procedure voor de toetsing op straat
Vooraf
 De onderzoekers brengen een jongerenwerker op de hoogte van de planning wanneer zij op
straat willen meten. De jongerenwerker wordt gevraagd een plan te maken op welke locatie
en tijd het beste gemeten kan worden. Hij is op de hoogte van populaire hangplekken en
geschikte tijdstippen.
 Voordat de onderzoekers samen met een jongerenwerker de straat op gaan, wordt de
jongerenwerker uitvoerig op de hoogte gebracht van de procedure van meten en het doel
van het onderzoek.
 Daarna neemt de jongerenwerker de enquête door en kijkt of er nog zaken onduidelijk zijn.
Wanneer dit het geval is, krijgt hij opheldering van de onderzoekers.
Bij aanvang
 Wanneer tijdens de ronde jongeren ontmoet worden spreekt de jongerenwerker deze aan en
legt hen uit wat de onderzoekers in de wijk doen.
 Vervolgens leggen de onderzoekers uit wat het doel is van het onderzoek en wat het belang
is voor de jongeren.
 De onderzoekers brengen de jongeren op de hoogte van de manier van enquêteren. De
jongeren wordt gevraagd of het doel van het onderzoek en de wijze waarop gemeten wordt
duidelijk zijn.
 Tot slot wordt de jongeren gevraagd of ze bereid zijn mee te werken aan het onderzoek.
Gedurende de toetsing
 De geselecteerde respondenten gaan even apart zitten.
 De geselecteerde respondenten vullen de enquête volledig in.
 Wanneer een vraag niet beantwoord kan worden, kan hulp van een onderzoeker worden
ingeschakeld. De onderzoeker geeft enkel uitleg over de vraag, maar gaat niet in op de
kwestie van de respondent.
 Wanneer de enquête klaar is, kijkt de onderzoeker deze kort door om te kijken of hij volledig
is ingevuld.
Afsluiting
 Wanneer alle jongeren klaar zijn met de enquête worden ze kort bedankt voor hun
deelname.
Aandachtspunten onderzoekers
 Toelichting: belang van onderzoek is het kunnen creëren van aansluitend sportaanbod.
 Zorg dat de jongeren de enquête zelf invullen.
 Bij vragen enkel de vraag uitleggen en niet de situatie van het individu proberen te schetsen.
 Zorg voor een rustige omgeving en benadruk dat er genoeg tijd is voor de enquête.
 Zoek een geschikte locatie om de enquêtes in te vullen. De voorkeur gaat uit naar een bankje
of andere attributen waarop gezeten kan worden.
 Controleer na afloop of alle vragen volledig zijn ingevuld.
Aandachtspunten respondenten
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Neem rustig de tijd om hem goed in te vullen.
Je vergroot de kans dat er in de toekomst een activiteit wordt geïmplementeerd die goed bij
jou past!
Vul de enquête zo eerlijk en volledig mogelijk in.
Jouw enquête is anoniem en we zullen je dus nooit beoordelen op je antwoorden.
Wanneer je vragen over de inhoud van een vraag hebt kun je de onderzoekers om meer
informatie vragen.
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Bijlage 2

Enquête jongeren in de wijk Meijhorst

Super fijn dat jij bereidt bent de volgende enquête in te vullen. De enquête is opgesteld om te
kijken wat er nodig is om meer jongeren in de wijk Meijhorst aan het sporten te krijgen. Er zijn 32
vragen opgesteld en het beantwoorden van deze vragen neemt niet meer dan vijf minuten van je
tijd in beslag. De enquête mag anoniem worden ingevuld. Dit betekend dat niemand achter jouw
antwoorden komt. Vul de enquête dus vooral eerlijk in, om ons maar vooral jezelf te helpen!
1. Afkomst en geloof
In welk land ben je geboren?
 Nederland
 Marokko
 Suriname
 Turkije
 Anders, namelijk:………………………………….
 Weet ik niet
In welk land zijn je ouders/verzorgers geboren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Nederland
 Marokko
 Suriname
 Turkije
 Anders, namelijk:…………………………………
 Weet ik niet
Welk geloof/levensovertuiging hebben jullie thuis?
 Protestant christelijk
 Rooms katholiek
 Islamitisch / moslim
 Hindoe
 Geen
 Anders namelijk …...................................
Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst word ik eerder lid van een sportvereniging.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice
Nijmegen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
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Door mijn religie word ik eerder lid van een sportvereniging.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Door mijn religie doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
2. Sportgedrag
Ben je op dit moment lid van een of meerdere sportverenigingen?
 Ja, ik ben lid van één sportvereniging
 Ja, ik ben lid van twee of meer sportverenigingen
 Nee, ik doe niet aan sport
Doe je wel eens mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen?
 Ja, dagelijks
 Ja, wekelijks
 Ja, maandelijks
 Soms, maar niet op vaste momenten
 Nee
3. Ervaring
Ik heb positieve ervaringen met sportverenigingen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
 Ik heb geen ervaring met sportverenigingen
Ik heb positieve ervaringen met Sportservice Nijmegen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
 Ik heb geen ervaring met Sportservice Nijmegen
4.Verwachting
Ik verwacht dat sport een positieve invloed op mij heeft.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
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5. Ouders
Mijn ouders/verzorgers zouden het goed vinden als ik ga sporten (Mijn ouders/verzorgers vinden
het goed dat ik op dit moment sport).
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Mijn ouders/verzorgers stimuleren mij om te gaan sporten.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
6. School
Op school hebben wij het nut van sport geleerd.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij een sportvereniging.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij Sportservice Nijmegen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
7.Uitgave
Mijn ouders/verzorgers (ik)kunnen het lidmaatschap van een vereniging betalen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Mijn ouders/ verzorgers (ik) kunnen de kosten van de activiteiten van Sportservice Nijmegen
betalen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
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 Mee oneens
 Helemaal mee oneens

Mijn ouders/verzorgers (ik) vinden het de moeite om geld uit te geven aan het lidmaatschap van
een sportverenging of aan een of meerdere activiteiten van sportservice Nijmegen.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
8. Prijs sportaanbod
Ik ben tevreden over de prijzen van het lidmaatschap bij verenigingen (in mijn wijk).
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Ik ben tevreden over de prijzen die Sportservice Nijmegen vraagt voor hun activiteiten.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Als de prijs van het lidmaatschap van verenigingen omlaag zou gaan zou ik sneller lid worden.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Als de prijs van de activiteiten van Sportservice Nijmegen omlaag zou gaan zou sneller/vaker gaan
sporten.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
9. Middelen in de omgeving
De plekken waar Sportservice Nijmegen haar activiteiten aanbied zijn goed bereikbaar.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
De sportactiviteiten die Sportservice Nijmegen aanbied zijn leuk en uitdagend.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
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 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens

10. Kennis
Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen in mijn wijk.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van de verenigingen in mijn wijk en omgeving.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
Ik ben bekend met de financiële ondersteuningsmogelijkheden die Sportservice Nijmegen biedt op
het gebied van sport.
 Helemaal mee eens
 Mee eens
 Neutraal
 Mee oneens
 Helemaal mee oneens
11. Geslacht
 Man
 Vrouw
12. Leeftijd
12
13

14

15

16

17

13. Studie
Ik zit op school op:
……………………………................................................

Verantwoording van de enquête
Bovenstaande enquête dient als meetinstrument van de invloed van de gevonden
beweegredenen op de sportparticipatie. De beweegredenen die in paragraaf 2.8 als relevant worden
omschreven zijn dan ook allemaal in de enquête getoetst. Omdat er geen eerder nog geen
vergelijkbaar onderzoek is gedaan, hebben de onderzoekers een vernieuwde vragenlijst opgesteld.
Dit is gebeurd door het samenvoegen van twee bestaande vragenlijsten die bij de Gelderse
Sportfederatie en het NOCNSF zijn opgevraagd. Daarnaast zijn de onbesproken beweegredenen
middels eigen opgestelde vragen getoetst (Gelderse Sportfederatie, z.d. , NOCNSF, 2009).
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Bijlage 3

Protocol interview

Het interview wordt door de onderzoeker zelf afgenomen. Om de navolgbaarheid van het
interview te garanderen is het volgende protocol opgesteld.
Vooraf
 Via de jongerenwerkers worden 4 jongeren willekeurig geselecteerd voor het kwalitatieve
onderzoek.
 De jongeren zijn na de inlichting over de gespreksstof vrijwillig akkoord gegaan met het
interview.
 Wanneer de respondenten bekend zijn, wordt door de onderzoeker contact opgenomen.
Deze maakt een afspraak waarin tijd en locatie worden afgesproken.
Voorbereiding interview
 Het interview wordt voor navolgbaarheid opgenomen. Hiervoor start de onderzoeker voor
aanvang van het interview de opname.
 De onderzoeker zorgt voor een vertrouwde omgeving door:
1. Geen derde personen in de ruimte toe te laten(behalve wanneer de respondent
aangeeft zich prettiger te voelen bij aanwezigheid van de jongerenwerker);
2. Benadruk het doel van het interview;
3. Vooraf te vermelden dat de gegeven antwoorden enkel voor het onderzoek gebruikt
worden;
4. De onderzoeker stelt zichzelf voor.
 De onderzoeker neemt de richtlijnen van het interview mee naar het gesprek. Deze zullen
dienen als rode draad van het interview. De richtlijnen van het interview zijn terug te vinden
in bijlage 4
Verloop interview
 Het interview heeft een vrij verloop. Dit betekend dat de onderzoeker niet vast hoeft te
houden aan de volgorde van bijlage 4.
 Wanneer de respondent ergens niet (verder) over wenst te praten, accepteert de
onderzoeker de aangegeven grens en begint over een ander punt.
 Het interview heeft geen vaste tijd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de opgestelde
richtlijnen uit bijlage 4 besproken worden.
Afronding interview
 Wanneer de onderzoeker besluit voldoende informatie te hebben verkregen kan het gesprek
worden afgerond.
 De onderzoeker vraagt of de respondent nog vragen heeft.
Wanneer bovenstaand aandachtspunt heeft plaatsgevonden wordt de respondent bedankt voor
zijn/haar medewerking.
Benodigdheden
 Afgesloten ruimte
 Opname apparatuur
 De richtlijnen van het interview (te vinden in bijlage 4)
 Pen en papier
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Bijlage 4

Richtlijnen interview

In dit onderzoek wordt zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie gewonnen. Er is
gekozen voor kwalitatieve informatie verzameling omdat deze manier van informatie verzameling
voor meer diepgang zorgt. Dit is van meerwaarde voor het onderzoek omdat dit de aanbevelingen
ten goede zal komen.
In het interview zijn dezelfde beweegredenen meegenomen als bij de enquête. De vragen die gesteld
zijn tijdens het interview zijn echter anders dan die van de enquête. De vragen van het interview zijn
veelal open van aard en bieden daarom de mogelijkheid voor de ondervraagde om dieper in te gaan
op onderwerpen en meer sturing te geven aan het gesprek.
De richtlijnen aan de hand waarvan het interview is gevoerd worden hieronder beschreven.
Wat is je leeftijd?
Welke studie volg je?
Afkomst en geloof
Waar ben je geboren?
Waar zijn je ouders/ verzorgers geboren?
Is er een geloofsovertuiging bij jullie thuis?
 Wat betekent jouw afkomst/geloof voor jouw sportgedrag?
Sportgedrag
Hoe vaak sport je gemiddeld in de week?
Waar sport je dan?
Met wie sport je het liefst?
Kun je mij enkele sportactiviteiten noemen die Sportservice Nijmegen verzorgt?
Ervaring
Welke ervaringen heb je met sporten?
 Negatief of positief? In hoe verre bepalen deze ervaringen jouw kijk op sporten?
Welke verschillen ken je tussen zelf sporten en sporten bij sportservice Nijmegen?
Welke verschillen ken je tussen zelf sporten en sporten bij een vereniging?
Zit er verschil in jouw kijk op sporten bij verenigingen en Sportservice Nijmegen?
Verwachting
Wat verwacht je dat sport met jou doet? (welke invloed denk je dat sport op jou heeft?)
Kun je een aantal positieve en een aantal negatieve kanten van sport noemen?
Ouders
Hoe kijken jouw ouders/verzorgers aan tegen sporten?
Wat vinden ze er van als jij sport?
Wat vinden ze er van als meisjes/ jongens sporten?
In welke mate stimuleren jouw ouders sport?
School
Wat doet jouw school aan sport?
Wat vind je van de sportvormen die je op school doet?
Wat vind je van de begeleiding die school bied in sportlessen?
Wat vind je van de diversiteit van het sportaanbod op school?
Hoe denk je over de informatie verstrekking die school bied op het gebied van sport?
 Wat leer je op school over het nut van sport?
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Wat wordt vanuit jouw school gedaan om jou te stimuleren om te sporten bij Sportservice Nijmegen
of een vereniging?
Uitgave
Hoe denk je over de kosten die sporten bij een vereniging met zich mee brengen?
Heb je wel eens moeten betalen voor een sportactiviteit van Sportservice Nijmegen?
Hoe denk je over de kosten die sporten bij Sportservice Nijmegen met zich mee brengen?
Wanneer zijn kosten voor jou een belemmering geweest om te gaan sporten?
Hoe denk je dat je ouders denken over de kosten van sport?
 Wanneer antwoord; te duur: Denk je dat je ouders het niet kunnen betalen of het geld er
niet voor over hebben?
Zijn kosten voor jou eens of meerdere keren een belemmering geweest om te gaan sporten?
 Zo ja, wanneer? Welke activiteit? Welke organisatie?
Middelen in de omgeving
Hoe denk je over de plekken waar sportservice Nijmegen haar sporten aanbied?
 Qua afstand van huis
 Qua sfeer
 Qua uitdaging
 Qua plezier
 Begeleiding
Kennis
Wat weet je over de sportactiviteiten die sportservice Nijmegen aanbiedt?
Wat weet je over de sportactiviteiten en mogelijkheden die de sportverenigingen in de wijk
aanbieden?
Wat weet je van de financiële ondersteuning die Sportservice kan bieden?
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Bijlage 5

Schaalvragen en hun waarden

In deze bijlage zijn de volgende 5 zaken overzichtelijk weergegeven
1. De naam van de schaalvragen
2. Welke vragen er samengenomen zijn per schaal
3. De Cronbach's Alpha waarden
4. De Chi-kwadraat waarden (significantie)
5. Kruistabellen met gegeven antwoorden
Hoe hoger de Cronbach's Alpha waarde, hoe sterker het verband is tussen de vragen die gecombineerd zijn.
Wanneer de Chi-kwadraattoets een waarde van 0,05 of lager laat zien is er spraken van een significant verband. Er is dan geen kans dat de gevonden resultaten op toeval berusten.
De kruistabellen geven gemiddelde aan. Wanneer bijvoorbeeld bij schaal Ouders 4 vragen bijeen genomen zijn is er als volgt gerekend; De antwoorden van de vier vragen worden bij elkaar
opgeteld. Het totaal wordt door vier gedeeld. Dat is het gemiddelde antwoord op de vier vragen en vormt een nieuwe schaal waarde. Hierbij is 1 het meest positieve antwoord (helemaal mee
eens) en 5 het meest negatieve antwoord (helemaal mee oneens).

Schaal:
Eerdere ervaringen en verwachtingen
Gekoppelde vragen:
De sportactiviteiten die Sportservice Nijmegen aanbied zijn leuk en uitdagend.
Ik heb positieve ervaringen met sportverenigingen.
Ik heb positieve ervaringen met Sportservice Nijmegen.
Ik verwacht dat sport een positieve invloed op mij heeft.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,638

N of Items
,640

4

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

13

,016

Likelihood Ratio

27,971

13

,009

Linear-by-Linear

12,306

1

,000

Pearson Chi-Square

26,254

Association
N of Valid Cases

56

a. 26 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

Sport wel of niet volgens SSN * Eerdereervaringenverwachting Crosstabulation
Count
Eerdereervaringenverwachting
1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,50

4,00

4,25

4,50

4,75

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

5

5

3

6

8

4

5

5

1

0

2

0

0

0

44

SSN

Niet sporten

1

0

0

0

0

1

3

1

2

1

0

1

1

1

12

6

5

3

6

8

5

8

6

3

1

2

1

1

1

56

Total

75

76

Schaal:
Kennis
Gekoppelde vragen:
Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen in mijn wijk.
Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van de verenigingen in mijn wijk en omgeving.
Ik ben bekend met de financiële ondersteuningsmogelijkheden die Sportservice Nijmegen biedt op het gebied van sport.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,531

N of Items
,528

3

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

10

,225

Likelihood Ratio

15,554

10

,113

Linear-by-Linear

3,987

1

,046

Pearson Chi-Square

12,968

Association
N of Valid Cases

56

a. 17 cells (77,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.
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Sport wel of niet volgens SSN * Kennis Crosstabulation
Count
Kennis

Sport wel of niet volgens SSN

Total

1,00

1,67

2,00

2,33

2,67

3,00

Wel sporten

5

2

3

1

5

9

7

5

5

1

1

44

Niet sporten

0

0

0

1

2

1

0

3

3

2

0

12

5

2

3

2

7

10

7

8

8

3

1

56
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3,33

3,67

4,00

4,33

5,00

Total

Schaal:
Religie
Gekoppelde vragen:
Door mijn religie word ik eerder lid van een sportvereniging.
Door mijn religie doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,735

N of Items
,744

2

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

5

,245

Likelihood Ratio

7,922

5

,161

Linear-by-Linear

,031

1

,861

Pearson Chi-Square

6,685

Association
N of Valid Cases

56

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.
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Sport wel of niet volgens SSN * Religie Crosstabulation
Count
Religie
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

4,00

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

27

4

6

2

4

1

44

SSN

Niet sporten

6

0

5

1

0

0

12

33

4

11

3

4

1

56

Total
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Schaal:
Locatie
Enkele vraag
De plekken waar Sportservice Nijmegen haar activiteiten aanbied
zijn goed bereikbaar.
Cronbach's Alpha:
Niet van toepassing
Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,012

Likelihood Ratio

12,169

4

,016

Linear-by-Linear

1,287

1

,257

Pearson Chi-Square

12,822

Association
N of Valid Cases

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,43.

Sport wel of niet volgens SSN * Locatie Crosstabulation
Count
Locatie
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

17

19

5

0

3

44

SSN

Niet sporten

4

2

4

2

0

12

21

21

9

2

3

56

Total

81

Schaal:
Invloed ouders
Gekoppelde vragen:
Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst word ik eerder lid van een sportvereniging.
Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Mijn ouders/verzorgers zouden het goed vinden als ik ga sporten (Mijn ouders/verzorgers vinden het goed dat ik op dit moment sport).
Mijn ouders/verzorgers stimuleren mij om te gaan sporten.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,550

N of Items
,556

4

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

9

,039

Likelihood Ratio

17,570

9

,041

Linear-by-Linear

1,075

1

,300

Pearson Chi-Square

17,705

Association
N of Valid Cases

56

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

82

Sport wel of niet volgens SSN * Ouders Crosstabulation
Count
Ouders
1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

3,25

3,50

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

13

7

4

1

9

1

4

3

1

1

44

SSN

Niet sporten

2

0

1

4

1

0

3

0

0

1

12

15

7

5

5

10

1

7

3

1

2

56

Total

83

Schaal:
Invloed school
Gekoppelde vragen:
Op school hebben wij het nut van sport geleerd.
Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij een sportvereniging.
Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij Sportservice Nijmegen.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,710

N of Items
,706

3

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

12

,257

Likelihood Ratio

17,651

12

,127

Linear-by-Linear

,751

1

,386

Pearson Chi-Square

14,721

Association
N of Valid Cases

56

a. 24 cells (92,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

84

Sport wel of niet volgens SSN * InvloedSchool Crosstabulation
Count
InvloedSchool
1,00
Sport wel of niet volgens SSN

Total

1,33

1,67

2,00

2,33

2,67

3,00

3,33

3,67

4,00

4,33

4,67

5,00

Total

Wel sporten

4

2

5

1

5

9

2

1

7

3

1

1

3

44

Niet sporten

0

0

0

1

1

3

2

2

0

2

1

0

0

12

4

2

5

2

6

12

4

3

7

5

2

1

3

56

85

Schaal:
Prijs lidmaatschap
Gekoppelde vragen:
Als de prijs van het lidmaatschap van verenigingen omlaag zou gaan zou ik sneller lid worden.
Als de prijs van de activiteiten van Sportservice Nijmegen omlaag zou gaan zou sneller/vaker gaan sporten.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,640

N of Items
,643

2

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

8

,779

Likelihood Ratio

5,801

8

,670

Linear-by-Linear

2,709

1

,100

Pearson Chi-Square

4,796

Association
N of Valid Cases

55

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,22.

86

Sport wel of niet volgens SSN * PrijsLidmaatschap Crosstabulation
Count
PrijsLidmaatschap
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

3

2

5

7

10

5

4

1

6

43

SSN

Niet sporten

0

0

1

1

3

1

3

0

3

12

3

2

6

8

13

6

7

1

9

55

Total

87

Schaal:
Ouders kunnen lidmaatschap betalen
Gekoppelde vragen:
Mijn ouders/verzorgers (ik)kunnen het lidmaatschap van een vereniging betalen.
Mijn ouders/ verzorgers (ik) kunnen de kosten van de activiteiten van Sportservice Nijmegen betalen.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,784

N of Items
,784

2

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

7

,854

Likelihood Ratio

4,181

7

,759

Linear-by-Linear

,091

1

,763

Pearson Chi-Square

3,316

Association
N of Valid Cases

56

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

88

Sport wel of niet volgens SSN * Ouderslidmaatschapbetalen Crosstabulation
Count
Ouderslidmaatschapbetalen
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,50

5,00

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

15

4

8

5

5

4

2

1

44

SSN

Niet sporten

3

1

2

3

2

0

1

0

12

18

5

10

8

7

4

3

1

56

Total

Schaal:
Prijstevredenheid
Gekoppelde vragen:
Ik ben tevreden over de prijzen van het lidmaatschap bij verenigingen (in mijn wijk).
Ik ben tevreden over de prijzen die Sportservice Nijmegen vraagt voor hun activiteiten.
Cronbach's Alpha:
Reliability Statistics
Cronbach's's
Alpha Based on
Cronbach's's

Standardized

Alpha

Items
,560

N of Items
,560

2

89

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

7

,188

Likelihood Ratio

10,217

7

,177

Linear-by-Linear

1,178

1

,278

Pearson Chi-Square

10,015

Association
N of Valid Cases

56

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

Sport wel of niet volgens SSN * Prijstevreden Crosstabulation
Count
Prijstevreden
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

5

4

11

4

15

3

2

0

44

SSN

Niet sporten

0

1

2

4

3

1

0

1

12

5

5

13

8

18

4

2

1

56

Total

90

Schaal:
Losse vraag
Vraag:
Mijn ouders/verzorgers (ik) vinden het de moeite om geld uit te geven aan het lidmaatschap van een sportverenging of aan een of meerdere activiteiten van
sportservice Nijmegen.
Cronbach's Alpha:
Niet van toepassing

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,458

Likelihood Ratio

4,115

4

,391

Linear-by-Linear

,801

1

,371

Pearson Chi-Square

3,632

Association
N of Valid Cases

53

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,13.

91

Sport wel of niet volgens SSN * Ouders vinden het het geld waard Crosstabulation
Count
Ouders vinden het het geld waard
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

14

12

3

5

7

41

SSN

Niet sporten

1

5

2

2

2

12

15

17

5

7

9

53

Total

92

Bijlage 6

Individuele vragen analyse

In deze bijlage zijn alle tabellen van de vragen die in het kwantitatief onderzoek gesteld terug te vinden. Het betreft per vraag een Chi-kwadraat tabel. Hierin
is het significantie cijfer dikgedrukt weergeven.
Daarnaast is tevens een crosstabel te vinden per vraag. Deze geeft per respondenten groep aan hoeveel jongeren een bepaald antwoord hebben geven.
Hierbij is 1 het meest positieve antwoord (helemaal mee eens) en 5 het meest negatieve antwoord (helemaal mee oneens)
Vraag: Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst word ik eerder lid van een sportvereniging.
Crosstab
Count
Door ouders afkomst sneller lid
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

31

5

5

2

1

44

SSN

Niet sporten

6

5

0

1

0

12

37

10

5

3

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,119

7,711

4

,103

,094

1

,759

7,334

56

93

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,119

7,711

4

,103

,094

1

,759

7,334

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

94

Vraag: Door mijn (ouders/verzorgers) afkomst doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Crosstab
Count
Door ouders afkomst doe ik sneller mee aan SSN activiteiten
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

30

5

5

3

1

44

SSN

Niet sporten

6

4

1

1

0

12

36

9

6

4

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,448

3,482

4

,481

,111

1

,739

3,700

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

Vraag: Door mijn religie word ik eerder lid van een sportvereniging.
Crosstab
Count
Door religie sneller lid van een sportvereniging
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

32

6

3

2

1

44

SSN

Niet sporten

6

6

0

0

0

12

38

12

3

2

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,085

8,409

4

,078

,000

1

1,000

8,172

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

96

Vraag: Door mijn religie doe eerder mee aan sportactiviteiten van Sportservice Nijmegen.
Crosstab
Count
Door religie sneller SSN
Helemaal mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

28

11

4

1

44

SSN

Niet sporten

6

5

1

0

12

34

16

5

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

3

,686

1,626

3

,653

,120

1

,729

1,484

56

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,21.

97

Vraag: Ik heb positieve ervaringen met sportverenigingen.
Crosstab
Count
Positieve ervaring met sportverenigingen
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Geen ervaring

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

25

12

5

1

1

0

44

SSN

Niet sporten

1

4

1

2

1

3

12

26

16

6

3

2

3

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

5

,001

Likelihood Ratio

19,723

5

,001

Linear-by-Linear Association

17,501

1

,000

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

20,592

56

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,43.

98

Vraag: Ik heb positieve ervaringen met Sportservice Nijmegen.

Crosstab
Count
Positieve ervaring met SSN
Helemaal mee
eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee

Geen ervaring

oneens

met SSN

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

14

12

9

3

3

3

44

SSN

Niet sporten

2

3

2

2

0

3

12

16

15

11

5

3

6

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

5

,348

Likelihood Ratio

5,645

5

,342

Linear-by-Linear Association

2,497

1

,114

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

5,596

56

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,64.

99

Vraag: Ik verwacht dat sport een positieve invloed op mij heeft.

Crosstab
Count
Ik verwacht dat sport een positieve invloed op mij heeft
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

18

20

4

2

0

44

SSN

Niet sporten

2

5

3

1

1

12

20

25

7

3

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,116

Likelihood Ratio

6,790

4

,147

Linear-by-Linear Association

5,749

1

,017

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

7,410

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

100

Vraag: Mijn ouders/verzorgers zouden het goed vinden als ik ga sporten (Mijn ouders/verzorgers vinden het goed dat ik op dit moment sport).
Crosstab
Count
Ouders vinden het goed als kind sport
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

33

8

1

1

1

44

SSN

Niet sporten

6

2

4

0

0

12

39

10

5

1

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,021

Likelihood Ratio

9,694

4

,046

Linear-by-Linear Association

2,468

1

,116

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

11,592

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

101

Vraag: Mijn ouders/verzorgers stimuleren mij om te gaan sporten.
Crosstab
Count
Ouders stimuleren kind te sporten
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

20

7

6

7

4

44

SSN

Niet sporten

4

2

2

3

1

12

24

9

8

10

5

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,934

Likelihood Ratio

,813

4

,937

Linear-by-Linear Association

,453

1

,501

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

,830

56

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,07.

102

Vraag: Op school hebben wij het nut van sport geleerd.

Crosstab
Count
Op school heb ik het nut van sport geleerd
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

21

15

1

4

3

44

SSN

Niet sporten

1

8

2

1

0

12

22

23

3

5

3

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,031

11,514

4

,021

,729

1

,393

10,631

56

a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,64.

103

Vraag: Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij een sportvereniging.

Crosstab
Count
School gestimuleerd participatie verenigingen
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

11

7

9

5

12

44

SSN

Niet sporten

0

4

2

4

2

12

11

11

11

9

14

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,100

9,493

4

,050

,481

1

,488

7,782

56

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,93.

104

Vraag: Vanuit school word ik op dit moment gestimuleerd om te gaan sporten bij Sportservice Nijmegen.
Crosstab
Count
School stimuleerd participatie SSN
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

6

6

7

10

15

44

SSN

Niet sporten

0

2

3

3

4

12

6

8

10

13

19

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,707

3,376

4

,497

,312

1

,576

2,156

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,29.

105

Vraag: Mijn ouders/verzorgers (ik)kunnen het lidmaatschap van een vereniging betalen.

Crosstab
Count
Ouders kunnen lidmaatschap makkelijk betalen
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

18

13

5

6

2

44

SSN

Niet sporten

3

4

2

3

0

12

21

17

7

9

2

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,700

2,585

4

,630

,594

1

,441

2,196

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,43.

106

Vraag: Mijn ouders/ verzorgers (ik) kunnen de kosten van de activiteiten van Sportservice Nijmegen betalen.
Crosstab
Count
Ouders kunnen SSN makkelijk betalen
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

17

13

10

1

3

44

SSN

Niet sporten

6

2

3

0

1

12

23

15

13

1

4

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,877

1,466

4

,833

,057

1

,812

1,204

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.

107

Vraag: Mijn ouders/verzorgers (ik) vinden het de moeite om geld uit te geven aan het lidmaatschap van een sportverenging of aan een of meerdere
activiteiten van sportservice Nijmegen.
Crosstab
Count
Ouders vinden het het geld waard
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

14

12

3

5

7

41

SSN

Niet sporten

1

5

2

2

2

12

15

17

5

7

9

53

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,458

4,115

4

,391

,801

1

,371

3,632

53

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,13.

108

Vraag: Ik ben tevreden over de prijzen van het lidmaatschap bij verenigingen (in mijn wijk).
Crosstab
Count
Tevreden over prijzen lidmaatschap
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

6

16

15

6

1

44

SSN

Niet sporten

0

3

7

1

1

12

6

19

22

7

2

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,332

Likelihood Ratio

5,583

4

,233

Linear-by-Linear Association

2,107

1

,147

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

4,588

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,43.

109

Vraag: Ik ben tevreden over de prijzen die Sportservice Nijmegen vraagt voor hun activiteiten.

Crosstab
Count
Als de prijs van lidmaatschap omlaag, sneller lid worden
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

10

6

12

7

9

44

SSN

Niet sporten

1

2

3

3

3

12

11

8

15

10

12

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,809

1,768

4

,778

,913

1

,339

1,601

56

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,71.

110

Vraag: Als de prijs van het lidmaatschap van verenigingen omlaag zou gaan zou ik sneller lid worden.

Crosstab
Count
Als de prijs van lidmaatschap omlaag, sneller lid worden
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

10

6

12

7

9

44

SSN

Niet sporten

1

2

3

3

3

12

11

8

15

10

12

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,809

1,768

4

,778

,913

1

,339

1,601

56

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,71.
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Vraag: Als de prijs van de activiteiten van Sportservice Nijmegen omlaag zou gaan zou sneller/vaker gaan sporten.

Crosstab
Count
Als prijs SSN omlaag, vaker sporten
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

6

4

17

8

8

43

SSN

Niet sporten

0

1

3

4

4

12

6

5

20

12

12

55

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,393

Likelihood Ratio

5,241

4

,263

Linear-by-Linear Association

3,281

1

,070

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

4,095

55

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,09.
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Vraag: De plekken waar Sportservice Nijmegen haar activiteiten aanbied zijn goed bereikbaar.
Crosstab
Count
Plekken van SSN goed bereikbaar
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

17

19

5

0

3

44

SSN

Niet sporten

4

2

4

2

0

12

21

21

9

2

3

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,012

12,169

4

,016

1,287

1

,257

12,822

56

a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,43.
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Vraag: De sportactiviteiten die Sportservice Nijmegen aanbied zijn leuk en uitdagend.

Crosstab
Count
Activiteiten SSN leuk en uitdagend
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

16

11

13

3

1

44

SSN

Niet sporten

2

3

3

4

0

12

18

14

16

7

1

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,148

Likelihood Ratio

6,084

4

,193

Linear-by-Linear Association

2,915

1

,088

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

6,782

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,21.
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Vraag: Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van Sportservice Nijmegen in mijn wijk.
Crosstab
Count
Ben bekend met sportmogelijkheden van SSN
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

11

6

11

11

5

44

SSN

Niet sporten

2

1

5

1

3

12

13

7

16

12

8

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

df

sided)

a

4

,425

3,945

4

,413

,537

1

,464

3,860

56

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,50.
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Vraag: Ik ben bekend met de sportmogelijkheden van de verenigingen in mijn wijk en omgeving.

Crosstab
Count
Ben bekend met alle verenigingen in de wijk Meijhorst
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

10

14

10

7

3

44

SSN

Niet sporten

0

2

3

6

1

12

10

16

13

13

4

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,083

Likelihood Ratio

9,647

4

,047

Linear-by-Linear Association

6,116

1

,013

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

8,256

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is ,86.
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Vraag: Ik ben bekend met de financiële ondersteuningsmogelijkheden die Sportservice Nijmegen biedt op het gebied van sport.
Crosstab
Count
Ik ben bekend met de tegemoedkoming van SSN wanneer geen geld
Helemaal mee
eens

Helemaal mee
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

oneens

Total

Sport wel of niet volgens

Wel sporten

6

6

11

8

13

44

SSN

Niet sporten

0

3

1

2

6

12

6

9

12

10

19

56

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

4

,309

Likelihood Ratio

6,145

4

,189

Linear-by-Linear Association

1,496

1

,221

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases

4,791

56

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 1,29.
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Bijlage 7

Uitgeschreven interviews

Interview 1
Jongen

6-5-2013

Tijdens het interview zijn de meest relevante antwoorden op een laptop mee geschreven. Het
interview is afgenomen volgens de richtlijnen van bijlage 4.
Hoe oud ben je?
12 jaar oud.
Op welke school zit je?
Op het Canisius college
Waar ben je geboren?
In Nederland.
En je Ouders?
Ook in Nederland.
Zit je op een sport?
Ja, op taekwondo. Dat doe ik al 2 jaar.
En vind je het nog steeds leuk?
Ja.
Hoe vaak doe je taekwondo?
Eigenlijk altijd 2 keer in de week. Maar het kan ook 3 keer in de week. Maar de derde keer is op
zaterdag en dan doe ik vaak andere dingen.
Wat vind je precies zo leuk aan taekwondo?
Nou, iedereen denkt altijd dat het een sport is dat je in je eentje doet maar dat is dus echt niet zo. Bij
taekwondo heb je juist veel contact met andere omdat je met elkaar moet sparren en dan moet je
veel rekening houden met elkaar. Het is dus helemaal niet dat je alles alleen doet.
Heb je wel eens gehoord van Sportservice Nijmegen? Van Jean Pierre of Loesan?
Daar heb ik wel eens van gehoord maar nog nooit meegedaan.
Weet je wel wat ze doen?
Jean Pierre geeft toch voetbal?
Kun je sporten opnoemen die sportservice Nijmegen allemaal geven?
Nee. Wel voetbal maar meer niet.
Weet je wat jullie thuis geloven?
Niks.
Wat betekent geloof voor jou als je sport?
Niks.
Dus je vind het niet belangrijk dat iemand iets anders gelooft dan jij tijdens het sporten.
Nee. Alleen als ik bijvoorbeeld op voetbal ga wil ik niet alleen maar met islamitische jongens
voetballen. Als ik zou weten dat ik in zo'n team kom zou ik er minder snel bij gaan, omdat ik me
minder fijn zou voelen.
Anders is het geen probleem.
Waarom zou je daar dan minder snel bij gaan?
Omdat ik me dan niet zo fijn zou voelen.
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Wat vind jij zo leuk aan sporten?
Dat je meer met andere in contact komt.
Wat denk jij dat sport met je doet?
Hmm, weet ik niet... Je bent vaker buiten..... Je maakt vrienden en het is gezond.
Wat doe je op school zoal aan sport?
We krijgen gym op school. Vaak voetballen we dan maar soms ook andere dingen. Er zijn ook BOBklassen. In die klassen zitten kinderen die heel het jaar door extra gym krijgen maar daar doe ik niet
aan mee. Die klassen krijgen gym van verenigingen.
Wat vind je leuk om te doen bij gym?
Voetbal is leuk. Saltospringen ook. Ringzwaaien. Unihockey.
Wat vind je minder leuk om te doen?
Weet ik niet.
Wat vind je van je gymleraar?
Die is goed. Hij weet veel van de verschillende sporten.
Is hij ook leraar bij jou op school?
Ja.
Wat vind je daar van?
Goed. Dan heb ik minder verschillende docenten.
Wat leer je op school over sport?
Ik krijg les over beweging. Over welke sporten goed voor je zijn. Wat je moet eten bij welke sport.
Wat vind je van die lessen?
Niet echt leuk. Maar ook niet echt saai.
Wat vinden je ouders er van dat je sport?
Zij vinden dat goed maar ze vinden niet dat ik moet sporten. Ik sport omdat ik dat zelf leuk vind.
Doet meer familie aan sport bij jou thuis?
Ja. Mijn moeder jogt. Mijn vader doet niks. Mijn zusje sport elke dag.
Wat vind je van sporten met jongens en meisjes?
Dat maakt mij niks uit. Bij taekwondo zijn jongens en meisjes ook gemixt.
En wat vinden je ouders hiervan?
Of ik nu met meisjes of jongens sport. Dat maakt mijn ouders niets uit.
Wat vind jij of wat vinden je ouders van de prijzen die je voor de lessen taekwondo moet betalen?
Dat maakt niet uit. Ik mag gewoon sporten van mijn ouders. Ook als ik een maand niet ga omdat ik te
veel huiswerk heb betalen mijn ouders toch gewoon de prijs. Ze vinden dat niet erg.
Wat zou jij nog voor sporten willen doen als je niet op taekwondo zat?
Waterpolo en voetballen.
Waarom doe je die sporten niet?
Ik vind een sport meer dan genoeg. Taekwondo vind ik de leukste.
Als je meer tijd zou hebben, zou je die sporten dan wel doen?
Ja. Maar nu heb ik er te weinig tijd voor. Ik moet vaak huiswerk maken en ik moet nu ook op
woensdag middag naar school.
Bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Oké
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Interview 2
Jongen

8-5-2013

Uit het interview zijn enkel de mogelijk belangrijke stukken uitgeschreven. Het interview is
afgenomen volgens de richtlijnen van bijlage 4.
Waar ben je geboren?
Ik en mijn ouders zijn in Rusland geboren, omdat mijn vader hier kon werken zijn we hierheen
verhuist. Nu is hij gestopt met werken.
Wat is jullie geloofsovertuiging thuis?
Vroeger waren wij Russische orthodox maar tegenwoordig gaan we nooit meer naar de kerk of alleen
met kerstmis.
Wat betekend geloof voor jou?
Voor mij maakt het niks uit, maar ik merk wel dat sommige kinderen het wel belangrijk vinden en
kunnen daardoor minder spelen dan ik.
Wat bedoel je met minder spelen?
Mijn twee beste vrienden zijn Islam en gaan best vaak naar de moskee waardoor ze niet mee naar de
Horizon kunnen.
Wat betekent sport voor jou?
Ik vind het vooral heel erg leuk en ik weet dat het gezond is.
wat is er dan gezond aan?
Verschillende dingen… je bent niet alleen vaker buiten, maar je maakt ook vrienden en het is gezond.
Maar wat bedoel je dan met gezond?
Je conditie kan steeds beter worden en je word sterker en minder vaak ziek.
En waarom denk je dat zoveel mensen dan nog niet sporten?
Sporten is heel gezond maar, je moet er wel tijd voor hebben en het leuk vinden.
Hoe vaak sport je in de week?
Ik sport 2 keer in de week echt. Dan ga ik een keer trainen en een keer een wedstrijd bij Oranje
Blauw. Verder ga ik uit school ook altijd buiten spelen en dan gaan we vaak voetballen.
Met wie sport je het liefst?
Het liefste sport ik met mijn team of met jongerenwerkers. Als we buiten spelen en er is geen ouder
iemand bij dan worden we vaak weggestuurd of gepest.
Kun je mij enkele sportactiviteiten noemen die Sportservice organiseert?
Ja, ik weet dat er iedere dinsdag voetbal in de zaal is. Verder zie ik Jean Pierre best vaak in De
Horizon en dan gaan we ook soms voetballen. En dat is het volgens mij wel. Ik denk niet dat er meer
te doen is verder.
Wat vinden jouw ouders er van of je wel of niet gaat sporten?
Mijn ouders vinden het allebei goed. Als ik naar buiten ga mag dat maar als ik geen zin heb mag ik
ook thuis blijven.
Hoe helpt school jou bij het sporten?
Op school doen we eigenlijk alleen aan gym en sportdagen. Ik hoor best vaak dat jullie op de
Meiboom waren en dan blijkt dat wij gewoon naar school moeten. Ook zijn er soms activiteiten waar
ik niks van af weet.
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Interview 3
Meisje

13-5-2013

Fragment 1
Doe je dan wel aan sport?
Ja, op school doe ik mee met sportactiviteiten van SSN en daarnaast dans ik nog.
Hoe vind je dit?
De activiteiten van SSN zijn leuk, maar wel altijd hetzelfde. Op dansen is het heel leuk en krijgen we
van een hele goede juffrouw les.
Waarom ben je gaan dansen?
Ik mocht van mijn ouders alleen een sport doen waar alleen meisjes meededen. Toen ik klein was
mocht ik soms in de buurt nog mee voetballen, maar nu ik ouder ben is dit niet meer goed.
Hoe vind je dit?
Ik begrijp dat het niet de bedoeling is en weet ook waarom.
Waarom dan?
Ja dat is belangrijk voor het geloof en de familie.
Maar wat is dan de reden?
Dat kan ik moeilijk uitleggen.
Als er een sportactiviteit voor meisjes zou komen zou je dan meedoen?
Ik denk dat ik alleen mee mag doen met een activiteit waar mijn ouders ook iemand kennen. Zo
weten ze zeker dat het goed is.
Fragment 2
Kan jij mij vertellen wat Jean-Pierre en Loesan naast de activiteiten op school nog meer allemaal
organiseren in de buurt?
Sportservice Nijmegen bied wel dansen aan, maar dit is vanaf 7 uur en dan moeten wij binnen
blijven.
Waarom moet je dan binnen blijven?
Deze activiteit is altijd vanaf 6 of 7uur, dan moeten wij binnen blijven. Omdat wij na het eten niet
meer naar buiten mogen. Verder zijn er vaak ook andere die komen kijken.
Zou je als het ’s middags en afgesloten was wel meedoen?
Dat ligt eraan als er meer jongere meisjes mee zouden doen. Nu zijn er alleen nog meer oudere
meisjes die ik niet ken, dan is er niks aan.
En weet je nog meer activiteiten die er te doen zijn?
Ja maar deze zijn allemaal voor jongens. Zo zijn er heel vaak voetbaltoernooien of wedstrijdjes, waar
wij dus niet aan mee kunnen doen. Ook gaan de jongens soms barbecueën. Maar voor de meisjes is
er verder niks te doen.
Fragment 3
Ben je altijd op de hoogte van wat Loesan op school organiseert?
Ja ze komt vaak in de klas of hangt posters op met wat we kunnen doen. Daarom doe ik ook vaak
mee met haar activiteiten op school.
En stel dat je mee zou kunnen/mogen doen met activiteiten voor meisjes buiten school, weet je dan
ook voldoende?
Ik weet alleen van het dansen voor de meisjes en wat de jongens allemaal doen. Maar dit hoor ik
eigenlijk altijd via vriendinnen of mensen uit de klas.
Waar zou je dan meer informatie over willen krijgen?
Over alle activiteiten die in de middag zijn en voor meiden bedoeld zijn, ook bij de horizon.
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Interview 4
Meisje

14-5-2013

Uit welk land zijn je ouders afkomstig?
Mijn vader komt uit Irak en mijn moeder is Nederlands.
Hoe vind je het om te sporten?
Zelf vindt ik het erg leuk om te sporten en actief bezig te zijn. Op school doe ik dan ook altijd actief
mee aan gym.
Ben je dan ook lid van een sportvereniging?
Nee niet meer, totdat ik in groep 5 kwam wel altijd gedanst.
Maar toch ermee gestopt?
Ja, ik was wel klaar met het dansen en vond de groep waarin ik sportte niet meer leuk.
En waarom ben je dan niet iets anders gaan doen wat je wel leuk leek?
Vanuit thuis mag ik alleen met meisjes of directe familie sporten. En overal waar je verder bij wilt
sporten, komen jongeren of doen jongens mee.
Wat zouden je ouders er van vinden als je weer wilde gaan sporten?
Mijn vader en oom zeggen altijd dat ik wel weer mag gaan sporten, maar dat het wel veilig moet zijn.
Dus geen jongens en op tijd klaar zijn.
En wanneer moet je dan thuis zijn?
Ik mag niet in het weekend sporten en mag na het eten niet meer naar buiten. Dus bijna alle sporten
zou ik dan al niet kunnen doen.
Ken je in jouw omgeving meer meisjes die niet met “oudere “jongens mogen sporten?
Ja in mijn klas en in mijn familie ken ik er best veel. Zo mogen mijn drie beste vriendinnen op school
ook niet buiten school met oudere jongens sporten. Maar ook thuis mogen mijn zus en nichtjes niet
met jongens sporten.
wat vind jij hier zelf van?
Zelf vindt ik het niet heel belangrijk, maar ik snap wel dat het niet mag.
Daarstraks gaf je aan niet met jongens te mogen sporten en dat er behalve dansen weinig te doen is
voor meisjes alleen. Wat zou er behalve dit nodig zijn om jou te kunnen laten sporten?
Ik mag van mijn ouders na het eten niet meer naar buiten. Bijna alle activiteiten die worden gegeven
zijn pas ’s avonds. Hierdoor kan ik dus niet meedoen. Daarnaast hebben wij thuis geen auto en mag
ik dus niet ver buiten de wijk.
Als er iets voor meisjes in de buurt georganiseerd zou worden, zou je dan wel deelnemen?
Dit ligt er aan of ik en mijn ouders iemand kennen die er ook naartoe gaat. Op school doe ik wel mee
aan de buitenschoolse activiteiten, omdat ze op school worden gehouden.
Dus er is altijd een bekend persoon nodig om jou ergens naartoe te laten gaan?
Ja, eigenlijk wel.
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Bijlage 8 Publicatieformulier
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Bijlage 9

Taakverdeling

Week afstuderen
1 (4 t/m 10 februari)
2 (11 t/m 17 februari)

3 (18 t/m 24 februari)

4 (25 februari t/m 3maart)
5 (4 t/m 10 maart)
6 (11 t/m 17 maart)
7 (18 t/m 24maart)
8 (25 t/m 31maart)
9 (1 t/m 7 april)
10 (8 t/m 14 april)
11 (15 t/m 21 april)
12 (22 t/m 28 april)
13 (29 april t/m 5 mei)
14 (6 t/m 12 mei)
15 (13 t/m 19 mei)
16 (20 t/m 26 mei)
17 (27 mei t/m 2juni )
18 (3 t/m 9 juni)
19 (10 t/m 16 juni)
20 (17 t/m 23 juni)

Werkzaamheden Pieter
Verzamelen theorie +
vooronderzoek
Verzamelen theorie +
vooronderzoek + schrijven
hoofdstuk 1.
Schrijven hoofdstuk 2
(vooronderzoek)
Schrijven hoofdstuk 2
(vooronderzoek)
Schrijven hoofdstuk 2
(vooronderzoek)
Schrijven hoofdstuk 2 theoretisch
kader + vooronderzoek
Feedback verwerken
Schrijven hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 afschrijven
Afname enquêtes
Afname enquêtes + interviews
Afname enquêtes+ interviews
Verwerken resultaten
Verwerken resultaten
Schrijven hoofdstuk 4
Verbeteren hoofdstuk 1t/m4
Schrijven hoofdstuk 5
Schijven hoofdstuk 6
Schrijven hoofdstuk 8 + alles
aanpassen
Lay-out en laatste feedback
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Werkzaamheden Erik
Verzamelen theorie +
vooronderzoek
Verzamelen theorie +
vooronderzoek+ schrijven
hoofdstuk 1.
Verzamelen theorie +
vooronderzoek+ schrijven
hoofdstuk 1.
Schrijven hoofdstuk 2 theoretisch
kader
Schrijven hoofdstuk 2 theoretisch
kader + vooronderzoek
Schrijven hoofdstuk 2 theoretisch
kader + vooronderzoek
Feedback verwerken
Schrijven hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 afschrijven
Afname enquêtes
Afname enquêtes + interviews
Afname enquêtes + interviews
Verwerken resultaten
Schrijven hoofdstuk 4
Schrijven hoofdstuk 4
Schrijven hoofdstuk 5
Schrijven hoofdstuk 5 en 6
Schrijven hoofdstuk 6 en 7
Alles nakijken en aanpassen.
Lay-out en laatste feedback

