
 

Hoe oud ben je? ……………… jaar 
 

Ben je een jongen of een meisje?   ⃝ jongen       ⃝ meisje 
 
In welke straat  woon je? ……………………………………………………………………………………………… 
 
1. Doe je aan sport?  
⃝ Ja, ik zit op een sport  
⃝ Nee, maar ik speel vaak buiten  je mag vraag 2 en 3 overslaan 
⃝ Nee    je mag vraag 2 en 3 overslaan 
 

2. Op welke sport zit je? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Waarom doe je wel aan sport? (je mag meer vakjes aankruisen) 
⃝ Ik vind sporten leuk 
⃝ Mijn vrienden doen ook mee 
⃝ Ik moet sporten van mijn ouders 
⃝ …………………………………………………………………………… (mag je zelf invullen) 
 

4. Hoeveel uur in de week beweeg je? Reken de uren dat je sport ook mee. (Bewegen =  bv. 
fietsen naar school en buiten spelen) 
⃝ 0 – 1 uur 
⃝ 1 – 2 uur 
⃝ 2 – 3 uur 
⃝ 3 – 4 uur  
⃝ 4 – 6 uur 
⃝ Meer dan 6 uur in de week  
 
5. Waarom zit je niet op een sport? (je mag meer vakjes aankruisen) 
⃝ Ik ben niet zo goed in sport 
⃝ Ik vind sporten niet leuk 
⃝ Mijn ouders vinden sporten te duur 
⃝ De sport die ik leuk vind, kun je hier niet doen 
⃝ Ik heb astma of suikerziekte  
⃝ Ik heb een blessure 
⃝ Ik word gepest als ik sport 
⃝ Ik vind andere dingen leuker om te doen 
⃝ anders, ………………………………………………………………(mag je zelf invullen) 
 
6. Zou je wel meer willen sporten? 
⃝ Ja 
⃝ Nee 
 
7. Vind je dat er bij jou in de buurt genoeg plekken zijn om buiten te spelen? 
⃝ Ja 
⃝ Nee 



 
8. Wat vind je een leuke plek om buiten te spelen? (je mag meer vakjes aankruisen) 
⃝ Stellingwerf College 
⃝ Het wijkpark 
⃝ Schoolplein Oostenburg 
⃝ Een andere plek: …………………………………………………………………………………………………………… 
⃝ Er zijn geen leuke plekken 
 
9. Wil je deze activiteiten vaker doen? 
⃝ Ja 
⃝ Nee 
 
10. Wat vind je een leuk idee voor een sportactiviteit in de buurt? (je mag meer vakjes 
aankruisen) 
⃝ Badminton/ tennis 
⃝ Volleybal 
⃝ Voetbal 
⃝ Gymnastiek/ turnen 
⃝ Basketbal  
⃝ Survival (klimmen en klauteren) 
⃝ Dansen (streetdance, breakdance enz.)  
⃝ Judo 
⃝ (Uni)hockey 
⃝ Zwemmen 
⃝ Trefbal 
⃝ Atletiek 
⃝ Spelletjes middag (tikkertje, twister, verstoppertje etc.) 
⃝ Anders, namelijk……………………………….. 
 

Bedankt voor het invullen! 
 

 


