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Algemene gegevens Indische buurt, de Hoogte 
Er hebben 97 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (59 meisjes en 38 jongens), in de leeftijd van 8 
tot en met 13 jaar (29 lln uit groep 5, 43 lln uit groep 6, 18 lln uit groep 7 en 7 lln uit groep 8). Deze kinderen 
komen van de scholen Karrepad (60 lln) en De Kleine Wereld (37 lln).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegen op school 
- 86 kinderen vinden de gymles leuk (40.2%) of heel 

leuk (48.5%).  
- 77 kinderen (79.4%) zouden graag vaker gymles 

willen. 
- Van de kinderen vindt 63.9% (62 lln) dat er genoeg 

speeltoestellen zijn op de schoolpleinen en vindt 
42.3% van de kinderen deze toestellen uitdagend.  

- Van de 97 kinderen, voelen 83 kinderen (85.5%) zich 
veilig op het schoolplein. 

- 87.6% van de kinderen waardeert het spelen in de 
schoolpauze met een 7 of hoger. 

 
 
 
 
 
 
 

Vergelijkingen 
- In vergelijking met 2017 hebben minder kinderen 

deelgenomen aan de enquête. 
- In vergelijking met 2017 (34.2%) spelen minder 

kinderen (32%) elke dag buiten. 
- Meer kinderen (47.6%) geven aan elke dag 

beeldschermtijd te hebben dan in 2017 (34.9%), 
waarbij ook 4.6% meer kinderen meer dan drie uur de 
tijd heeft. 

- In verhouding zijn minder kinderen (64.9%) lid van een 
sportvereniging dan in 2017 (75.1%), maar doen meer 
kinderen (24.7%) wel eens mee met Bslim (21%). 

- In vergelijking met de andere wijken, vinden de 
kinderen in IBDH de speeltoestellen op het schoolplein 
het meest uitdagend. 
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Motieven voor deelname aan Bslimactiviteiten en suggesties voor verbetering 
- Meest gegeven redenen om mee te doen met Bslim zijn: het is leuk, het is goed en het is gezellig met vriendjes. 
- Om Bslim nog leuker te maken geven 4 van de 16 kinderen aan dat ze wel meer activiteiten zouden willen en geven 

2 kinderen aan dat ze de activiteiten graag dichterbij willen. Andere suggesties zijn die vaker genoemd werden zijn: 
James Bond spel, boksen en pingpong. 

- Kinderen die niet meedoen met Bslim geven het meest aan niet mee te doen omdat ze liever wat anders doen, er 
geen tijd voor hebben of niet weten waar en wanneer de Bslim activiteiten zijn. 

- Bijna 15% van de kinderen die niet meedoen met Bslim geven aan nooit mee te willen doen. 
 
 
 
 
 
 
 

Sportdeelname 
- In IBDH geeft 64.9% van de kinderen aan lid te zijn 

van een sportvereniging. In verhouding zijn er meer 
jongens (26 lln) dan meisjes (37 lln) lid. 

- 24.7% van de lln doet wel eens mee aan Bslim. 
- Van de 24 kinderen uit IBDH die mee doen met Bslim, 

vindt 95.8% Bslim leuk of heel erg leuk. 
- Van de aangeboden Bslim activiteiten in IBDH geven 

de kinderen aan dat ze het meest mee doen met sport 
voor 10-15 jaar en sport voor groep 3 t/m 8. De 
kinderen geven in de enquête aan dat ze nooit tot 
nauwelijks mee doen met Koorensport voor groep 3 
t/m 5 en Kidsdance groep 3 t/m 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenspelen en beeldschermtijd 
- 31 kinderen (32%) spelen elke dag buiten. 
- 4 kinderen (4.1%)  spelen nooit buiten. 
- Van de kinderen die buitenspelen, speelt 88.7% 

langer dan een half uur per keer buiten. 
- De kinderen zijn het liefst aan het voetballen (24.7%). 
- 70.1% van de kinderen voelt zich veilig in de buurt. 
- 46 kinderen (47.4%) hebben elke dag 

beeldschermtijd. 
- 1 kind (1%)  heeft nooit beeldschermtijd. 
- Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft 

15.5% minder dan een half uur de tijd, maar 20.6% 
heeft meer dan drie uur de tijd. 

 


