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Meer informatie? Roos Dreijer (r.d.s.dreijer@pl.hanze.nl) 

Algemene gegevens Hoogkerk 
Er hebben 208 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek 102 meisjes en 106 jongens), in de leeftijd van 8 tot en 
met 13 jaar (79 lln uit groep 5, 42 lln uit groep 6, 25 lln uit groep 7 en 62 lln uit groep 8). Deze kinderen komen van de 
scholen De Ploeg (137 lln) en Anne Frank (71 lln).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenspelen en beeldschermtijd 
- 62 kinderen (29.8%) spelen elke dag buiten. 
- 4 kinderen (1.9%)  spelen nooit buiten. 
- Van de kinderen die buitenspelen, speelt 89% 

langer dan een half uur per keer buiten. 
- De kinderen spelen het liefst voetbal, in de 

speeltuin of met vriendjes en vriendinnetjes. 
- 55 kinderen (26.4%) hebben elke dag 

beeldschermtijd. 
- 9 kinderen (4.3%)  hebben nooit beeldschermtijd. 
- Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft 

23.1% minder dan een half uur de tijd en heeft 
12.5% meer dan drie uur de tijd. 

 

Sportdeelname 
- In Hoogkerk geeft 78.8% van de kinderen aan lid te 

zijn van een sportvereniging. De verhouding  
jongens (88 lln) en meisjes (76 lln) is gelijk.  

- 42.3% van de lln doet wel eens mee aan Bslim. 
- Van de 88 kinderen uit Hoogkerk die mee doen met 

Bslim, vindt 92% Bslim leuk of zelfs heel erg leuk. 
- Van de aangeboden Bslim activiteiten in Hoogkerk 

geven de kinderen aan dat ze het meest mee doen 
met de Sportinstuif, gevolgd door de Zaalvoetbal 
voor 10+. De kinderen geven in de enquête aan dat 
ze nooit tot nauwelijks mee doen met de Dance 
Battle voor 10+ en Unihockey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymles 
- 189 kinderen vinden de gymles leuk (49%) of heel 

leuk (41.8%). 
- 160 kinderen (76.9%) zouden graag vaker gymles 

willen. 
- De kinderen geven aan de gymles nóg leuker te 

vinden als ze zelf vaker onderdelen van de gymles 
mogen kiezen. Daarnaast zouden ze het ook leuker 
vinden als er meer nieuwe spellen aan bod komen 
en als de gymles langer zou duren. 

 
 
 
 
 
 
 

Vergelijkingen met andere wijken 
- In vergelijking met de andere wijken zijn kinderen in 

Hoogkerk vaker lid van een sportvereniging. 
- In verhouding nemen wat minder kinderen in 

Hoogkerk deel aan de activiteiten van Bslim. 
Hoogkerk neemt hiermee de 6e plek in van aantal 
kinderen wat (wel eens) deelneemt aan Bslim. 

- In vergelijking met de andere wijken geven de 
kinderen uit Hoogkerk aan minder beeldschermtijd 
te hebben.   
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Motieven voor deelname aan B-slimactiviteiten en suggesties voor verbetering 
- Meest gegeven redenen om mee te doen met Bslim zijn: sporten is leuk, het is er gezellig en ik ben goed in sport. 
- Bij de vraag om suggesties voor Bslim geven kinderen het meest aan dat de Bslim activiteiten al leuk genoeg zijn. 

Daarnaast geven de kinderen het aan dat ze het leuk zouden vinden als er extra speciale activiteiten aangeboden 
kunnen worden, zoals schaatsen en paintball. 

- Kinderen geven het meest aan niet mee te doen omdat ze liever iets anders doen of er geen tijd voor hebben. 
- Kinderen die niet mee doen geven het meest aan niet te weten wanneer ze wél mee zouden doen met Bslim. Een 

aantal geeft aan wel te willen als het op andere dagen is en ze er meer tijd voor hebben. 
 
 
 
 
 
 


