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Inleiding 
 

 

 

 

 

Nederlandse basisschoolkinderen bewegen te weinig, terwijl dit juist heel belangrijk 

is. Het is bewezen dat kinderen die op de basisschool veel sporten, hier later mee 

door gaan en hier veel profijt van hebben (Benjamin, Cradock, Walker, Slining & 

Gillman, 2008; Van Der Loo, Tucker, Ismail & Van Zandvoort, 2012). Daarom is op 2 

november 2010 Sportstuif opgericht. Sportstuif is een naschoolse opvang, voor 

basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar, die opvang en sport combineert. De jeugd 

wordt hierdoor in aanraking gebracht met veel verschillende sporten en spelen.  

 

In de tijd dat Sportstuif werd opgericht, was er een nieuwe trend in ontwikkeling. In 

veel verschillende landen en steden werd naschoolse opvang met sport 

gecombineerd (Rijpstra, 2007). Sportstuif was  de eerste in de regio die met deze 

trend meeging en deed dit met succes. De woensdagmiddag activiteit waar wij ons 

op richten, is pas recent opgezet. Deze activiteit is vrij toegankelijk voor alle kinderen 

van 4 tot 13 jaar oud. De opkomst is helaas nog gering.  Dit kan komen doordat 

Sportstuif nog vrij nieuw is en/of zich beperkt tot een klein aantal dorpen.  

 

Het voornaamste doel van Sportstuif is om de kinderen een sportieve (naschoolse) 

opvang aan te bieden, waar ze zich veilig voelen en op een plezierige manier kunnen 

samen spelen met andere kinderen. 

 

Sportstuif richt zich op de opvang van kinderen die op een basisschool in Asten, 

Ommel of Heusden zitten. Hiermee tonen wij aan dat Sportstuif een lokale 

organisatie is. Sportstuif is in eerste instantie een kinderdagverblijf, een 

commerciële organisatie. Wij richten ons in dit onderzoek voornamelijk op de 

woensdagmiddagactiviteit. Deze activiteit is geheel vrijblijvend en gratis en dus not-

for-profit.  

 

De functies van sport en bewegen binnen Sportstuif zijn socialisatie, gezondheid en 

integratie. Sportstuif gebruikt sport als middel om kinderen meer te laten sporten en 

hierbij in contact te komen met andere leeftijdsgenootjes. Door middel van sport 

bevordert Sportstuif de gezondheid van de kinderen.  De betekenis van sport voor 

de basisschoolkinderen is vooral ontspanning en socialisatie. De kinderen komen 

naar de activiteit om plezier te maken met leeftijdsgenootjes (Knop, P. de., Hoyng, J., 

& Theeboom, M., 1997). 

 

De onderzoeksvraag die op basis van bovenstaande gegeven is opgesteld luidt: Op 

welke wijze is het mogelijk  om structureel 30  jongens en meisjes van basisschool 

leeftijd voor de vrijblijvende activiteit op de woensdagmiddag van half  2 tot 3 uur te 

werven? 
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ONDERZOEKSMETHODE 
 

 

 

Het onderzoek dat binnen Sportstuif is gehouden is een theoretisch onderzoek en 

richt zich op een probleem binnen Sportstuif. Het onderzoek is theoretisch, omdat er 

vooral informatie wordt gebruikt vanuit bestaande bronnen. Vanuit hier wordt een 

nieuw idee ontwikkelt. Er worden zowel primaire als secundaire gegevens gebruikt. 

De oprichter van Sportstuif is geïnterviewd over zijn kijk op het probleem, dit is 

primaire informatie. Aan de andere kant komt veel van de gebruikte informatie uit 

artikelen, boeken en internetsites. Dit zijn secundaire gegevens (Gratton, Jones & 

Robinson, 2011). 

 

De informatie is vooral gevonden via Google, maar ook Sportdiscus en de Fontys 

Mediatheek hebben boeken en artikelen geleverd. De zoektermen die zijn gebruikt 

zijn: ‘sportieve naschoolse opvang’, ‘kinderopvang’, ‘Sportstuif’, ‘childcare’ en 

‘sportive childcare’. 
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RESULTATEN 
 

 

Uit onderzoek van het Convenant Gezond Gewicht blijkt dat de Nederlandse 

basisschool kinderen (van 4 t/m 12 jaar) te weinig bewegen. Juist voor deze leeftijd 

is het heel belangrijk om te bewegen. Dit ziet het kabinet ook in, het wil de komende 

jaren aan drie prioriteiten gaan werken. Eén van deze prioriteiten is ‘sport en 

bewegen in de buurt’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2011), dit 

valt samen met de opkomende trend en thema ‘sport en onderwijs samen sterker’ 

(NOC*NSF, 2007). Het kabinet wil iedere Nederlander, jong of oud, een passend 

sport- en beweegaanbod aanbieden in eigen buurt. In 2010 werd er al veel geld 

uitgegeven aan het opknappen van sportaccommodaties, zodat in elke buurt sport 

beoefent kan worden (Tiessen-Raaphorst, Verbeek & Breedveld, 2010). Sportstuif 

kan hierop inspelen door het beweegprogramma dat ze aanbieden voor 

basisschoolkinderen nog meer te promoten in de regio. Sportstuif doet mee met 

Sport en Bewegen in de buurt via Sportimpuls en Sportbuurtcoach. Binnen Sportstuif 

is Sjors de Jong actief als Sportbuurtcoach. Hij is werkzaam voor Sportstuif en vanuit 

hier voert hij werkzaamheden uit op basisscholen en bij verenigingen. Hierdoor is 

het voor Sportstuif makkelijk om een verbinding te leggen met scholen en 

sportverenigingen. 

De trend ‘sport en onderwijs samen sterker’ is in mindere mate begonnen in de 

periode 1990-2006. In deze periode werden sport en actieve recreatie steeds 

belangrijker voor de samenleving. Sport werd gebruikt als middel om 

maatschappelijke problemen op te lossen. In opdracht van het Ministerie van WVC 

kwamen Beckers en Serial (1991) met hun rapport Nieuwe verhoudingen in de sport. 

Hierin staat de toekomst van het nationale sportbeleid gericht op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Zij formuleerden 3 scenario’s: het continuïteitsscenario, het  

distantiescenario en het innovatiescenario. Sportstuif valt binnen het 

innovatiescenario (Rijpstra, 2007), dit houdt in dat de overheid initieert en actief 

optreedt. De overheid wil een win-win situatie creëren, sport wordt als doel gezien 

en ingezet om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Sportstuif draagt bij 

aan het oplossen van het te weinig bewegen van basisschoolkinderen, dit is een van 

de maatschappelijke vraagstukken die de overheid wil oplossen. De overheid geeft 

daarom subsidie aan organisaties zoals Sportstuif (via Sportimpuls). 

Veel organisaties willen meegaan in deze trend. Er zijn al enkele voorbeelden waarbij 

sport en onderwijs met succes gecombineerd worden. Een van deze voorbeelden is 

de organisatie BSO sport. Deze organisatie bied in verschillende plaatsen een 

sportieve naschoolse opvang aan, in totaal hebben ze 11 vestigingen waar kinderen 

worden opgevangen. Deze organisatie is dus een heel stuk groter dan Sportstuif, ze 

hebben meer accommodaties tot hun beschikking en hebben weinig concurrentie 

doordat ze de markt in deze regio al volledig in handen hebben (BSO sport, 2013). 
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Een andere organisatie is Sport Kids Wereld. Dit is een sportieve naschoolse opvang 

in Heemstede. Hier hanteren ze een andere methode. Per blok van 4 weken wordt 

er aandacht besteed aan een bepaalde sport. Deze sporten worden gegeven door 

een hiervoor opgeleide docent. Hiernaast kunnen kinderen zelf bij  een 

sportvereniging gaan. Sport Kids Wereld zorgt ervoor dat de kinderen worden 

gebracht en weer worden gehaald. Zo hebben kinderen de kans om toch bij een 

vereniging te gaan en zo voldoende beweging te krijgen (Sport*Kids*Wereld, 2013). 

Sportstuif heeft via de subsidieregeling Sportimpuls de kans om deze methode op 

lange termijn ook toe te passen. 

Er zijn veel bedreigingen voor deze opkomende trend en dus voor Sportstuif. Een 

voorbeeld hiervan is de recessie. Ouders die hun kinderen naar een (sportieve) 

naschoolse opvang sturen, hebben recht op kinderopvangtoeslag (Belastingdienst, 

2013). Deze toeslag wordt gefinancierd door de werkgever. Door de recessie zullen 

er mensen ontslagen moeten worden. Werknemers die recht hebben op deze 

toeslag, zijn duurder voor de werkgever. De werkgever zal hen dus eerder ontslaan. 

Ouders zullen er dus sneller voor kiezen om hun kinderen onder te brengen bij opa’s 

en oma’s of andere niet geregistreerde opvang. Een andere bedreiging voor 

Sportstuif zijn andere kinderopvangcentra, er is veel aanbod in de regio. Ze 

concurreren met elkaar door middel van prijs, speciale activiteiten (zoals sport) en 

professionaliteit. Sportstuif zal zichzelf moeten onderscheiden om zo uiteindelijk de 

grootste op de markt te worden. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

 

 

 
In de buurt van Asten bestaan veel sportorganisaties en kinderopvangcentra. 

Sportstuif is nog niet zolang geleden opgericht en heeft dus nog niet zo veel 

naamsbekendheid en leden. Sportstuif zou gebruik moeten maken van de 

opkomende trend ‘sport en onderwijs samen sterker’. Dit kan ze doen door contact 

te leggen met omliggende sportverenigingen en basisscholen, hierdoor kan 

Sportstuif beter concurreren op de markt. Het contact met sportverenigingen kan 

een positief effect hebben op de woensdagmiddag activiteit binnen Sportstuif. Het 

doel van de woensdagmiddag activiteit is om basisschoolkinderen aan het sporten te 

krijgen en ze kennis te laten maken met verschillende sporten. Verenigingen kunnen 

hier aan bijdragen door proeflessen te geven aan de kinderen. Beide partijen hebben 

hier profijt van, de verenigingen maken hun sport bekender en Sportstuif breidt haar 

programma op een professionele manier uit.  

Doelstelling korte termijn (1 jaar): Sportstuif moet binnen 1 jaar tijd structureel 30 

basisschoolleerlingen voor de vrijblijvende activiteit op de woensdag middag 

hebben. 

Om de doelstelling binnen 1 jaar te kunnen bereiken, zal Sportstuif meer  

naambekendheid moeten krijgen. De organisatie zal in en rond Asten kunnen gaan 

flyeren en ze zouden voorlichtingen kunnen geven op basisscholen en 

sportorganisaties. Ze zullen zich moeten onderscheiden van andere naschoolse 

opvangen door een origineel programma op te stellen. Ze zouden een voorbeeld 

kunnen nemen aan Sport Kids Wereld in Heemstede. Ze behandelen om de 4 weken 

een andere sport, deze wordt gegeven door een hierin gespecialiseerde docent. Ook 

is hier de link gelegd met sportverenigingen in de buurt, kinderen kunnen hier een 

sport beoefenen en worden gebracht en gehaald door Sport Kids Wereld.   

Doelstellig lange termijn (3 jaar): Sportstuif moet zijn activiteiten binnen 3 jaar tijd 

verdubbeld hebben zodat het de sportaanbieder is voor de regio Asten, Someren en 

Deurne.  

Om deze doelstelling te behalen zal Sportstuif door moeten gaan met het promoten 

van hun beweegaanbod. Ze zullen ook in Someren en Deurne contact moet leggen 

met scholen en verenigingen. Hoe meer contacten Sportstuif heeft, hoe bekender 

het wordt en hoe meer kinderen en naar de sportieve naschoolse opvang zullen 

komen. Ook moeten ze op zoek gaan naar een grotere binnen accommodatie. Nu 

maakt Sportstuif gebruik van het clubhuis van hockeyclub HCAS. Dit is een klein 

clubhuis waar maximaal 30 kinderen kunnen worden opgevangen. De nieuwe binnen 

locatie moet centraal gelegen zijn, of er moet gekozen worden voor meerdere 

locaties (in Asten en in bijvoorbeeld Deurne).  
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BIJLAGE 1  -  BEOORDELINGSFORMULIER ARTIKEL  
Naam studenten en studenten 

nummer 

Anouk Goossens 2197618  
Juliette Leeuwenberg 2203694 
 

Leerarrangement  PA sport en 

maatschappij 

 

Inleverdatum 

 

 

25-01-2013 

 

 

Naam feedbackgever Diana Smits Naam beroepsproduct Artikel 

Naam beoordelaar  Docent: Kristel Donders 

Docent: Evy van Boxtel 

Werkplek N.v.t.  

 

Competentie(s) 

Ontwikkelen en innoveren 

Beleidsmatig, politie en bestuurlijk handelen 

Indicator(en) 

Ontwikkelen en innoveren: 

� Is en blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van sport en bewegen. 

� Analyseert bestaande producten (programma’s, evenementen, beleidsplannen) om de kwaliteit ervan te 

beoordelen en te verbeteren.  

� Hanteert (gegeven) methode(n) van toegepast onderzoek om de kwaliteit van het product te verhogen.  

Beleidsmatig, politie en bestuurlijk handelen: 

� Begrijpt beleidsplannen en beoordeelt ze op consistentie, efficiency en effectiviteit.  

� Relateert activiteiten aan het bestaande beleid van een organisatie. 

� Heeft kennis van en inzicht in de verschillende actoren en bijbehorende belanden in het werkveld. 

 

Criteria 

Inleiding 

� De gekozen sportorganisatie is op de juiste plaats in het 

beleidslandschap geplaatst; 

� De beschreven ontwikkelingen uit de geschiedenis van het 

sportbeleid in Nederland passen bij de periode waarin de 

sportorganisatie is opgericht; 

� De genoemde functie(s) van sport en bewegen voor de gekozen 

sportorganisatie past bij de doelen van die organisatie; 

� De genoemde betekenis(sen) van sport en bewegen passen bij de 

motieven van de genoemde doelgroep(en) van de organisatie.  

� De genoemde sterktes en zwaktes hebben betrekking op het 

onderwerp van het artikel.  

� De onderzoeksvraag is correct geformuleerd.  

Onderzoeksmethode  
� De onderzoeksmethode is correct toegepast. 

� Werkwijze, zoektermen en zoekmachines zijn correct 

weergegeven.  

Resultaten 

� Er worden minimaal 1 en maximaal 3 trends en/ of ontwikkelingen 

beschreven met betrekking tot het onderwerp van de 

onderzoeksvraag.   

� De beschreven trends/ ontwikkelingen zijn nieuw of vernieuwend; 

� De beschrijving van de trends/ ontwikkelingen is zichtbaar 

gebaseerd op de geraadpleegde bronnen.  

� De informatie in dit hoofdstuk is objectief geformuleerd. Er wordt 

geen mening gegeven.  

� De bronverwijzing in de tekst is volgens APA-normen 

Conclusies en 
� De conclusies geven antwoord op de onderzoeksvraag; 

� In de conclusies geeft de auteur zijn mening; 
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aanbevelingen � De mening van de auteur is onderbouwd met de feiten uit het 

hoofdstuk resultaten; 

� De aanbevelingen geven weer wat het de organisatie op kan 

leveren, wanneer de organisatie inspeelt op de uitgewerkte kansen 

en bedreigingen.  

� De in de aanbevelingen geformuleerde doelstellingen voldoen aan 

de eisen uit het stappenplan; 

� In de aanbevelingen maakt de auteur het advies uit de conclusies 

concreet door te benoemen welke wegen/ middelen gekozen 

moeten worden om de doelstellingen te realiseren.  

� De genoemde wegen en middelen zijn logisch voor de 

geformuleerde doelstellingen.  

Bronnenlijst 

� Het juiste aantal bronnen is gebruikt; 

� De juiste soort bronnen is gebruikt; 

� De zelf gekozen bronnen zijn betrouwbaar; 

� De zelf gekozen bronnen zijn recent. 

� De bronnen in de bronnenlijst zijn vermeld volgens APA-normen. 

Vormcriteria 

� Alle onderdelen, die in het stappenplan worden genoemd, zijn 

aanwezig in het beroepsproduct; 

� Het beroepsproduct is niet groter van 1600 woorden/ 4 A4 

(exclusief bronnenlijst); 

� Het artikel is geschreven in correct Nederlands: het taalgebruik 

voldoet aan de richtlijnen uit het college op het gebied van stijl, 

spelling en grammatica. 

Feedback peerfeedback  

De onderzoeksmethode is prima geformuleerd. Wel wordt in het eerste stuk erg vaak de woordencombinatie 

‘het onderzoek’ gebruikt.  

In de eerste alinea van het hoofdstuk ‘resultaten’ is de zinsopbouw niet altijd goed geformuleerd. Wel komt er in 

het algemeen goed naar voren welke onderzoeken er allemaal al gedaan zijn en worden de bronnen goed 

vermeld. Ook trend is duidelijk zichtbaar! 

Er wordt een goede en duidelijke conclusie gegeven.  

De doelstelling is tijdsgebonden doordat er staat dat die binnen 1 jaar behaald moet worden. Dit wordt 

misschien duidelijker wanneer er een maand of jaartal wordt bij geschreven. 

 

Feedback beoordelaar 
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Herkansing 
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