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Algemene gegevens Vinkhuizen
Er hebben 285 leerlingen (lln) deelgenomen aan het onderzoek (135 meisjes en 150 jongens), in de leeftijd van 7 tot en
met 13 jaar (83 lln uit groep 5, 80 lln uit groep 6, 58 lln uit groep 7 en 64 lln uit groep 8). Deze kinderen komen van de
scholen De Sterrensteen (138 lln) en De Feniks (147 lln).
Buitenspelen en beeldschermtijd
85 kinderen (29.8%) spelen elke dag buiten.
5 kinderen (1.8%) spelen nooit buiten.
Van de kinderen die buitenspelen, speelt 92%
langer dan een half uur per keer buiten.
De kinderen spelen het liefst voetbal, in de
speeltuin of gaan skaten / skeeleren.
96 kinderen (33.7%) hebben elke dag
beeldschermtijd.
6 kinderen (2.1%) hebben nooit beeldschermtijd
Als kinderen beeldschermtijd hebben, dan heeft
17.2% minder dan een half uur de tijd, maar 16.5%
heeft meer dan drie uur de tijd.
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Sportdeelname
In Vinkhuizen geeft 74.7% van de kinderen aan lid te
zijn van een sportvereniging. In verhouding zijn er
meer jongens (124 lln) dan meisjes (89 lln) lid.
16.8% van de lln doet wel eens mee aan Bslim.
Van de 48 kinderen uit Vinkhuizen die mee doen
met Bslim, vindt 91.7% Bslim leuk of heel erg leuk.
Van de aangeboden Bslim activiteiten in Vinkhuizen
geven de kinderen aan dat ze het meest mee doen
met de Voetbal voor 10+, gevolgd door de
Sportinstuif. De kinderen geven in de enquête aan
dat ze nooit tot nauwelijks mee doen met de
Sterrengym.
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Gymles
259 kinderen vinden de gymles leuk (48.1%) of heel
leuk (42.8%).
205 kinderen (71.9%) zouden graag vaker gymles
willen.
De kinderen geven aan de gymles nóg leuker te
vinden als ze vaker en langer kunnen gymmen en al
ze meer naar buiten kunnen. Daarnaast zouden ze
het ook leuker vinden als apenkooi, voetbal of
nieuwe sporten of spelen vaker aan bod komen.
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Vergelijkingen met andere wijken
In vergelijking met de andere wijken scoren de
kinderen in Vinkhuizen gemiddeld wat betreft
lidmaatschap bij een sportvereniging.
In vergelijking met andere wijken geven de
kinderen uit Vinkhuizen aan het minste deel te
nemen aan de activiteiten van Bslim.
Ook geven ze in aan minder vaak buiten te spelen
dan kinderen uit andere wijken.

Motieven voor deelname aan B-slimactiviteiten en suggesties voor verbetering
Meest gegeven redenen om mee te doen met B-slim zijn: het is leuk, goed voor de gezondheid en het is dichtbij.
Om Bslim nog leuker te maken geven kinderen het meest aan dat er meer nieuwe spellen en sporten aangeboden
kunnen worden en meer leuke activiteiten voor meisjes aangeboden kunnen worden.
Kinderen die niet meedoen met Bslim geven het meest aan niet mee te doen omdat ze aangeven dat ze genoeg
sporten, liever iets anders doen of niet weten waar het kan.
Kinderen die niet meedoen geven aan misschien wél mee te doen als ze er meer informatie over hebben en meer
tijd over hebben. Balsporten worden genoemd als opties om wel een keer deel te nemen.
Meer informatie? Roos Dreijer (r.d.s.dreijer@pl.hanze.nl)

