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L E E R E E N H E I D

16
DOELGROEPEN BINNEN HET

BUURTSPORTWERK
Inleiding

Het buurtsportwerk is erop gericht om voor alle inwoners in een gemeente of buurt een passend
sportaanbod te creëren. Dit is dan ook het hoofddoel van het programma Sport en Bewegen
in de buurt. Het accent van het buurtsportwerk ligt op groepen die minder dan gemiddeld
deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
De doelgroepen of aandachtsgroepen waar men zich op richt, variëren enigszins. In elk geval
gaat het om mensen met een beperking, mensen met een chronische aandoening en om
ouderen. Daarnaast zie je dat in bepaalde wijken of gemeenten men zich eveneens richt op
jongeren, vooral op jongeren met gedragsproblemen. Ook behoren mensen in
achterstandswijken tot de doelgroep van het buurtsportwerk. Je kunt hierbij denken aan
mensen met een laag sociaal-economische status. Tot deze groep behoren ook relatief veel
mensen met een migratieachtergrond.
In deze leereenheid wordt achtereenvolgens aan de volgende doelgroepen aandacht besteed:
• kinderen en jeugdigen
• ouderen
• mensen met een beperking
• mensen met een chronische aandoening
• mensen met een lage sociaal-economische status.

In deze leereenheid wordt niet of nauwelijks inhoudelijk ingegaan op bepaalde beperkingen
of chronische aandoeningen. Voor informatie daarover verwijzen we naar de leereenheid
‘Mensen met een beperking’.
Er wordt een korte typering van de doelgroep gegeven en vervolgens komt de sportparticipatie
aan de orde. Tot slot worden er voorbeelden gegeven van interventies die deze sportparticipatie
trachten te verhogen.
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De inhoud van deze leereenheid
16.1 Kinderen en jeugdigen
16.2 Ouderen
16.3 Mensen met een beperking
16.4 Mensen met een chronische aandoening
16.5 Mensen met een lage sociaal-economische status
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CASUS

DOELGROEPEN BUURTSPORTCOACH
Jeugd
Door de inzet van de buurtsportcoach onder en na schooltijd maakt de jeugd kennis met
verschillende sporten, wat zowel de gezondheid bevordert van de kinderen als leden kan
opleveren bij de sportaanbieders.
De buurtsportcoach adviseert, bemiddelt, voert naschoolse activiteiten uit en organiseert
kennismakingslessen op basisscholen waarbij in eerste instantie wordt getracht de
sportaanbieders zelf op de scholen de kennismakingslessen te laten geven. Lukt dit niet,
dan doet de buurtsportcoach dit zelf, met als doel om meer kinderen enthousiast te
maken voor de betreffende sport.

Jongeren
Door de inzet van de buurtsportcoach worden jongeren bewust gemaakt van een gezonde
leefstijl en enthousiast gemaakt voor bewegen, waarbij we aan proberen te sluiten bij
de belevingswereld van de jongeren.
Het Johan Cruyff Court (JCC) in Dronten zuid heeft een belangrijke functie als
ontmoetingsplek voor jongeren. Hier onderhouden jongerenwerkers contact met de jeugd
en realiseren ze in samenwerking met de buurtsportcoach een divers sportaanbod.

Senioren
Senioren (55+) zijn voor deze gemeente een belangrijke doelgroep binnen de sportvisie.
De buurtsportcoach draagt zorg voor de coördinatie en afstemming van het beweegaanbod
voor senioren. Hierdoor ontstaat structuur en wordt er een breder en vraaggerichter
aanbod gerealiseerd voor deze doelgroep.
Voor deze doelgroep is het niet altijd makkelijk om een passende beweegactiviteit te
vinden. Het sportconsult op het Serviceplein in de Meerpaal geeft elke woensdagochtend
van 10.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de buurtsportcoach
om te zoeken naar een passende activiteit.
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Mensen met een beperking
De gemeente wil sport en bewegen voor alle inwoners inzetten. Een wezenlijk onderdeel
hiervan is het realiseren dat de sport toegankelijker wordt voor mensen met een beperking
en dat de mensen op een goede manier begeleid worden naar de sport. Het liefst niet
naar een groep met alleen ‘beperkte’ deelnemers, maar hen deel te laten nemen aan het
reguliere sportaanbod als onderdeel van een inclusieve samenleving.
De buurtsportcoach staat in dienst van iedereen in Dronten met een beperking die wil
sporten en bewegen. Tevens ondersteunt zij de andere professionals in Dronten hoe om
te gaan met deze doelgroep en helpt waar mogelijk en nodig bij de uitvoering van
activiteiten.

Bron: https://www.sportindronten.nl/doelgroepen.

Kennisvragen
a Waarom vormt de jeugd een doelgroep voor de buurtsportcoach?

b Welke leeftijdsgroep wordt hier met jeugd bedoeld?

c Welke jeugdigen verdienen de meeste aandacht van de buurtsportcoach?

d Geef voorbeelden vanuit je eigen gemeente of wijk van sportstimuleringsprojecten voor
de jeugd.

e Welke leeftijd bedoelt men waarschijnlijk met jongeren?

f Wat is een Cruyff Court?

g Geef andere voorbeelden van hoe je jongeren kunt stimuleren om meer te sporten.

h Waarom denk je dat senioren een belangrijke doelgroep vormen?

i De senioren van 55 en ouder vormen een heel heterogene groep. Welke ouderen verdienen
het meest de aandacht van de buurtsportcoach?

j Geef een paar voorbeelden van mensen die onder de doelgroep mensen met een beperking
vallen.

k Hoe kun je de sport voor hen toegankelijker maken?

l Wat is een inclusieve samenleving?

m Geef voorbeelden van interventies of programma’s waarmee je de sportdeelname van
deze doelgroep kunt bevorderen.
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THEORIE

16.1 Kinderen en jeugdigen

Bekende aandachtsgroep
Jongeren vormen al jaren een belangrijke aandachtsgroep binnen de sportstimulering. Een
bekend programma uit het verleden dat zich specifiek op deze groep richtte, was Jeugd In
Beweging (JIB). Langzaam maar zeker verlegt de aandacht zich wat meer van kinderen en
jeugdigen in het algemeen naar jongeren in een achterstandssituatie. Hierbij kun je denken
aan kinderen en jeugdigen met gedragsproblemen of aan jongeren in wijken met een laag
sociaal-economische status.
Tot deze laatste groep behoren relatief veel jongeren met een migratieachtergrond. In sommige
gemeenten vormen deze jongeren een aparte aandachtsgroep, terwijl andere gemeenten
ervoor kiezen om uit te gaan van de achterstandssituatie en niet van de etnische achtergrond.

In het Nationaal Sportakkoord komt de gebrekkige bewegingsvaardigheid van kinderen aan
de orde. Door de ambitie 'vaardig in bewegen' probeert men met allerlei acties deze
vaardigheid te verbeteren.

Ook in het gezondheidsbeleid van de overheid krijgt de jeugd veel aandacht. Dit valt onder
andere te lezen in de nota ´Gezondheid dichtbij´. Kort maar krachtig gezegd: de jeugd heeft
de toekomst. Als de jeugd van nu er een gezonde, actieve leefstijl op nahoudt, is er later veel
gezondheidswinst.

In vrijwel alle onderzoeken naar sportparticipatie wordt onderscheid gemaakt in twee
leeftijdscategorieën:
• de leeftijd van 4 tot 12 jaar
• de leeftijd van 12 tot 20 jaar.
Soms wordt hiervan afgeweken en vind je resultaten van bijvoorbeeld kinderen van 6 tot 12
jaar of jongeren van 12 tot 17 jaar.
In deze paragraaf besteden we aandacht aan het beweeggedrag en de sportdeelname en
vervolgens komt een aantal interventies aan de orde en worden de consequenties voor de
BOS-coördinator besproken.

Beweeggedrag en sportdeelname
Als je kijkt naar het sportgedrag van kinderen en jeugdigen, is er de afgelopen twintig jaar
niet heel veel veranderd. Voor kinderen van 6-11 jaar is de wekelijkse sportdeelname en het
lidmaatschap van een sportvereniging min of meer constant gebleven. Ongeveer twee derde
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van de kinderen is lid van een sportvereniging en zo’n 55% sport tweemaal per week of meer.
Bij jongeren (12-19 jaar) is de sportdeelname iets toegenomen, maar laat het lidmaatschap
van sportverenigingen een lichte afname zien. Omdat jongeren wel iets meer zijn gaan
sporten, is er bij deze groep dus sprake van een verschuiving van verenigingssport naar
commerciële sportvormen (zoals fitness) en ongeorganiseerde vormen van sport (zoals fietsen
en pleintjesbasketbal).

De verminderde motorische vaardigheden bij kinderen en jongeren hebben dus waarschijnlijk
niet te maken met dat ze minder sporten. Redenen kunnen wel betrekking hebben op het
bewegingsonderwijs, op het minder buiten spelen en op de kwaliteit van het aanbod van de
sportverenigingen.

Sportbeoefening kinderen en jeugdigen in procent (2017)

Lid
sportvereniging

>120 keer per
jaar

60-119 keer per
jaar

12-59 keer per
jaar

< 12 keer per
jaar

64292530156 – 11 jaar

544021251512 – 19 jaar

Bron: CBS, RIVM

Kijk je naar het beweeggedrag van kinderen, dan halen Nederlandse kinderen (4 tot en met
11 jaar) hun beweging voornamelijk uit buitenspelen, thuis (gemiddeld bijna 7 uur per week)
en op school (gemiddeld bijna 5,5 uur per week). In totaal besteden kinderen gemiddeld per
week zo'n 12 uur aan buitenspelen. Daarnaast zijn wandelen en sporten met gemiddeld 2 uur
per week belangrijk. Kinderen besteden ruim 21 uur per week aan beweegactiviteiten; dat
is gemiddeld 3 uur per dag. Deze gegevens gelden voor 2019.
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Sedentair gedrag
• Nederlanders van 15 en ouder zitten 85 procent van hun vrije tijd.
• Nederlanders tussen de 12 en 64 jaar zitten gemiddeld 7,4 uur op een school- of werkdag

volgens rapportage Sport 2014.
• Van de 4- tot 11-jarigen zit 43 procent meer dan twee uur per dag achter de computer of

tv.
• De 12- tot 17-jarigen zitten op hun vrije dag gemiddeld 5,9 uur en tijdens een schooldag

zelfs 9 uur.
• Meisjes van 12 tot 17 zitten en liggen op een schooldag 9,9 uur. Jongens in dezelfde leeftijd

10,1.
• Op een vrije dag zitten/liggen jongens meer dan meisjes (5,7 uur versus 4,9 uur).
• Op een gemiddelde werk- of schooldag zitten/liggen Nederlands jongeren gemiddeld 8,1

uur, los van de slaaptijd.
• Op een gemiddelde vrije dag zitten of liggen jongeren veel minder: gemiddeld 4,3 uur.

Bron: www.allesoversport.nl.

Beweegrichtlijnen
In 2017 zijn de beweegnormen aangepast. Tot die tijd werden de NNGB, Fitnorm en combinorm
gebruikt. In de gegevens over het beweeggedrag van Nederlanders kom je deze nog steeds
tegen.
De nieuwe beweegrichtlijnen voor kinderen en jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) zijn:
• Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
• Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of

intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
• Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
• Voorkom veel stilzitten.
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Voldoen aan beweegrichtlijnen
In 2019 voldeed 56% van de kinderen van 4-12 aan de beweegrichtlijnen. Voor de groep 12 tot
18 jaar was dit 40,5 procent. Bij jongeren zijn de verschillen tussen jongens en meisjes groot.
Bij de jongens van 12 tot 18 voldoet 47% aan de beweegrichtlijnen, tegen 34% van de meisjes
(CBS, RIVM, 2020).
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Meest populaire sporten in procenten (2015)
12-18 jaar4-12 jaar

Voetbal (22)Voetbal (23)

Fitness (15)Turnen/gymnastiek (12)

Hockey (8)Dansen (9)

Dansen (6)Hockey (8)

Hardlopen (5)Zwemmen (7)

Interventies gericht op kinderen en jeugdigen
De BOS-coördinator kan interventies opzetten en uitvoeren binnen bijvoorbeeld het onderwijs.
Hij kan ervoor kiezen om de school te ondersteunen bij een bepaalde interventie, maar kan
ook delen uitvoeren, eventueel samen met de (vak)leerkracht bewegingsonderwijs. In eerste
instantie wordt ingegaan op geschikte interventies binnen het onderwijs.
Een interventie is een planmatige, doelgerichte aanpak die uiteindelijk gedragsverandering
beoogt. In dit geval gaat het erom kinderen en jeugdigen te motiveren om structureel meer
te gaan bewegen en sporten. Voor meer informatie over leefstijlinterventies verwijzen we
naar de leereenheid ‘Leefstijlverandering’.

Op de website https://www.loketgezondleven.nl/ vind je een enorme hoeveelheid
interventies. Je kunt hierbij gericht zoeken op leeftijd en op thema. Alle interventies zijn
beoordeeld op hun effectiviteit. Zo kunnen interventies goed beschreven zijn, goed
onderbouwd zijn of bewezen effectief zijn.
Je kunt ook interventies vinden op de website http://www.gezonderwijs.nl/. Als je doorklikt
op bijvoorbeeld gymlokaal groep 3/4 dan vind je maar liefst 73 programma’s en interventies
die hiermee te maken hebben

531Dit proefhoofdstuk wordt je aangeboden tijdens de domeinweek Zorg, Welzijn en Sport



Voor het basisschoolkind vind je op het gebied van sport en bewegen drie interventies die
effectief zijn:
1 PLAYgrounds
2 Vallen is ook een sport
3 Lekker Fit! Basisonderwijs.

Daarnaast zijn er dertien interventies die goed onderbouwd zijn, waaronder:
• Lekker Fit! Kleuters
• Beweeg Wijs
• School Judo
• Cool 2B Fit 8-13 jaar
• Scoren voor Gezondheid
• sCOOLsport
• JUMP-in
• Alle leerlingen actief!

De drie meest effectieve interventies worden hier kort besproken.

1. PLAYgrounds
Het doel van de interventie is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten gemiddeld matig
intensief lichamelijk actief te laten zijn op het plein tijdens de ochtendpauze, om een gezond
schoolplein te krijgen.
De interventie richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij deze interventie wordt het
schoolplein tot een uitdagende omgeving gemaakt, waar de kinderen op een veilige manier
fysiek bezig kunnen zijn. Voor de kinderen zijn er voldoende sportmaterialen beschikbaar
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(klassenkisten, leensystemen) om op het speelplein actief te zijn. Gymlessen ondersteunen
de mogelijkheden van het schoolplein. Ook zijn er regelmatig thema’s die richtinggeven aan
het bewegen op het schoolplein.

! FILMPJE -  PLAYGROUNDS

2. Vallen is ook een sport
Het doel van Vallen is ook een sport is het verminderen van het aantal en de
ernst van letsels als gevolg van een val bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het programma
richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
De interventie bestaat uit een lespakket voor het basisonderwijs waarin kinderen tijdens de
lessen bewegingsonderwijs stap voor stap wordt geleerd veilig te vallen. Het lespakket bestaat
uit een handleiding, een dvd, instructiekaarten waarop alle oefeningen staan uitgebeeld en
(een digitale versie van) het boek 'Vallen en opstaan' als achtergrondinformatie. Het lespakket
van de interventie bestaat uit een lesprogramma van acht weken, vier basislessen en vier
vervolglessen.

3. Lekker Fit! Basisonderwijs
Lekker Fit! BO-programma is onderdeel van het preventie-actieprogramma Rotterdam Lekker
Fit! De programmadoelstelling van Rotterdam Lekker Fit! is het bevorderen van een gezond
gewicht onder de Rotterdamse jeugd door een actieve leefstijl en een gezond voedingspatroon
te stimuleren. De doelstelling van de Lekker Fit! BO is dat kinderen een gezond
voedingspatroon krijgen en kwalitatief beter en meer bewegen op school.
Het Lekker Fit! Basisonderwijs (BO-)programma is een preventieve interventie van gemiddeld
drie jaar waarbij scholen begeleid worden naar een schoolstructuur waar gezonde voeding
en beweging voor kinderen in verweven is.
De interventie richt zich op het stimuleren van een gezonder voedingspatroon en kwalitatief
beter en meer bewegen van kinderen op school. Lekker Fit! BO werkt met tien verschillende
pijlers die elkaar aanvullen, maar ook elk een eigen doel dienen:
1 extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
2 gymleraar Nieuwe Stijl
3 Lekker Fit! lespakketprogramma
4 Schoolsport Lekker Fit!
5 sportverenigingen terug in de wijken: Schoolsportvereniging (SSV)
6 monitoring
7 onderzoek
8 schooldiëtist
9 voeding en gezonde keuzes
10 oudervoorlichting.
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! FILMPJE -  BASISSCHOOL IN UTRECHT START MET LEKKER FIT!

Optioneel kunnen verschillende producten worden ingezet om de invoering te ondersteunen
(bijvoorbeeld workshops of kick-offs; hier zijn ondersteunende materialen voor beschikbaar).

Voor jongeren zijn de volgende interventies min of meer effectief:
• Real fit!
• B-fit
• WEET en BEWEEG
• Teenpower
• Club2Move
• Schoolsportvereniging
• IRun2BFit
• Sport-it in de wijk.

Daarnaast kan de BOS-coördinator de samenwerking tussen onderwijs en de sportaanbieders
in de buurt bevorderen. Zo kan hij eraan bijdragen dat erop de verschillende scholen clinics
of kennismakingslessen gegeven worden door sportverenigingen en bijvoorbeeld het
fitnesscentrum uit de buurt. Ook kan de coördinator BOS samen met een school komen tot
de oprichting van een schoolsportvereniging.
Het doel van de schoolsportverenigingen is kinderen structureel sport aan te bieden in de
eigen wijk of in de buurt van de school. Voor het verzorgen van de lessen en trainingen wordt
een beroep gedaan op de verschillende sportverenigingen. De scholen vormen een soort van
satellietlocatie.
Tot slot kan de BOS-coördinator scholen begeleiden bij het uitrollen van het concept van de
Gezonde School. Hierbij vormt sport en bewegen een belangrijke pijler.

Consequenties voor de BOS-medewerker
Ook voor kinderen en jeugdigen geldt dat de sociaal-economische status van grote invloed
is op het sportgedrag. Daarom verdienen kinderen in achterstandsbuurten extra aandacht
als het gaat om sportstimuleringsprojecten. Kinderen en jeugdigen met een
migratieachtergrond hebben eveneens een achterstand als het gaat om sportparticipatie.
Dit heeft enerzijds met de culturele achtergrond te maken en anderzijds met dat deze groep
vaker tot de categorie gezinnen met een lage sociaal-economische status behoort.
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Sportparticipatie jongeren naar achtergrondkenmerken
Ses-status, etniciteit en opleidingsniveau hangen samen, maar zijn zowel afzonderlijk als
elkaar versterkend van invloed. De landelijke data laten zien dat onder jongens uit gezinnen
met een hogere ses-status vmbo’ers minder vaak lid zijn van een sportclub (69%) dan vwo’ers
(88%).
Ook is de sportclubuitval tussen 12 en 16 jaar onder vmbo’ers groter dan onder vwo’ers en
groter onder jongeren uit lage ses-gezinnen dan hoge ses-jongeren, wat reeds bestaande
verschillen versterkt.
Met ongeveer een op de drie ligt de clubsportdeelname onder oudere/lage ses/vmbo-meisjes
met een niet-westerse etnische achtergrond het laagst, maar is ook minder dan de helft van
de Nederlandse meisjes uit lage ses-gezinnen in sportclubverband actief.

Bron: Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Er is onderzoek gedaan naar werkzame elementen met betrekking tot sportstimulering van
jongeren

! WEBSITE -  WERKZAME ELEMENTEN SPORTSTIMULERING JONGEREN

Voor de BOS-coördinator is het belangrijk om hier rekening mee te houden:
• Creëer lokale samenwerking. Doordat jongeren steeds minder tijd thuis doorbrengen, is

het belangrijk samen te werken met diverse sportaanbieders, jeugdwerk, religieuze
organisaties en zorginstellingen. De school is een logisch startpunt.

• Stem af op en betrek diverse groepen jongeren. Aanbod dient in samenspraak met de
beoogde groepen jongeren zelf ontwikkeld en aangepast te worden om blijvend aan te
sluiten bij hun veranderende wensen. Zo zijn pubers zich bewuster van hun veranderde
lichaam, waardoor ze vaker voor lichaamsgerichte (fitness)activiteiten kiezen.

• Betrek ouders en ambassadeurs bij werving. Vooral vmbo-jongeren én hun ouders moeten
voldoende geïnformeerd en ondersteund worden in toeleiding naar het bestaande aanbod.
Daarbij is het van belang om passende (online) wervingsmaterialen te gebruiken en
ambassadeurs in te zetten die aansluiten bij de leefwereld van de beoogde groepen.

• Zorg voor flexibiliteit in de mate van participatie en binding, onder meer door een minder
eenzijdig competitief sportaanbod, zonder te veel verplichtingen.

• Creëer een veilige omgeving waar ze positieve leerervaringen kunnen opdoen. Afstemmen
van het aanbod op sociaaldemografische kenmerken (geslacht, opleiding, etniciteit) is
vaak voorwaarde voor succes, maar moet met voorzichtigheid gebeuren. Erken het
anders-zijn, maar benadruk het niet.
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• Investeer in trainers en technologische hulpmiddelen. Trainers/begeleiders spelen een
cruciale rol om diverse groepen jongeren uit te dagen en hen vooral plezier in sport te
laten beleven. Gebruik van digitale hulpmiddelen (beweegmeters, apps, filmpjes,
e-coaching) en sociale media kunnen de taken van trainers ondersteunen én sluiten aan
bij de leefwereld van jongeren.

• Focus op deelnemen als hoofddoel, dat draagt tevens bij aan andere doelen zoals het
tegengaan van schooluitval of het vergroten van de veiligheid en binding.

! FILMPJE -  WAT VINDEN JONGEREN BELANGRIJK BIJ HET SPORTEN?

De jeugd vanaf 12 haakt dus sportief gezien langzaam maar zeker af. Hier liggen grote kansen
voor het buurtsportwerk. Op 12-jarige leeftijd is 80% lid van een sportvereniging, terwijl dit
bij 16 jaar nog maar 60% is. Als het lukt om deze jongeren langer bij sport betrokken te houden,
kan de totale sportdeelname stijgen. Ook voor deze groep geldt nog: jong geleerd, oud gedaan.
Uit recent onderzoek blijkt dat vooral jongens het al op jonge leeftijd af laten weten.
Het sportpatroon van jeugdigen is de laatste jaren gevarieerder en vluchtiger geworden. De
populariteit van individuele sporten neemt nog steeds toe ten koste van teamsporten. Dit
benadrukt nogmaals het belang van een gevarieerd sport- en beweegaanbod in elke buurt
of gemeente, zodat er voor iedereen wat wils is.
Ook sportbonden proberen hun aanbod aantrekkelijker te maken voor jongeren. Zo komt de
hockeybond met Urban Hockey.

Urban Hockey
Martens: “Het gaat erom dat we hockey weer stoer willen laten worden. Met Urban Hockey
– hockey in de wijk – lukt dat bijvoorbeeld goed. Met de Road Show weten we de jongens in
elk geval te bereiken. En sommige clubs hebben ook al echt successen geboekt.” Belangrijk
is volgens Martens de manier waarop je de jongens benadert. En daarin wil de bond nog meer
betekenen voor de toekomst, bijvoorbeeld door er ook in de opleidingen van de trainers en
coaches dieper op in te gaan. “We zijn er nu mee bezig om in alle opleidingstrajecten aandacht
te besteden aan het op verschillende manieren aanbieden van de oefenstof voor jongens en
voor meisjes. Daar valt zeker nog winst te boeken.”

Bron: www.allesoversport.nl.

536 Dit proefhoofdstuk wordt je aangeboden tijdens de domeinweek Zorg, Welzijn en Sport



Jongeren en sportbeoefening
Op tienjarige leeftijd sport 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks en zijn net zoveel
kinderen aangesloten bij een sportclub. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste
sporten veel jongeren uit. Ook blijkt het moeilijk te zijn om deze kinderen op latere leeftijd
weer in beweging te krijgen. Waarom stoppen zoveel jongeren met sporten en wat kun je
doen om dit te voorkomen en deze groep juist te binden en te behouden?
NOC*NSF, de sportbonden en Kenniscentrum Sport en bewegen bieden diverse producten
onder de noemer ‘Binden en behouden van jongeren bij de sport’ om buurtsportcoaches,
trainers jeugdcommissie, bestuur van sportclubs, bewegingsonderwijzers en gemeenten op
dit thema te ondersteunen.

Bron: www.allesoversport.nl.

! VERDIEPINGSSTOF - BELANGRIJKSTE DREMPELS EN BELEMMERINGEN

16.2 Ouderen

Heterogene groep
De groep ouderen is een heel heterogene groep. Het is belangrijk dat jij je dit realiseert als
BOS-coördinator. Op allerlei gebieden zijn de verschillen groot:
• sportachtergrond en -ervaring
• gezondheid
• fysieke fitheid en belastbaarheid
• financieel, opleidingsniveau, sociaal-economische status
• leeftijd
• culturele achtergrond, normen en waarden.

Kwetsbare ouderen
Steeds vaker kom je de term kwetsbare ouderen tegen. Het gaat om ouderen die kwetsbaar
zijn door gezondheidsproblemen en psychische aandoeningen als dementie en depressiviteit.
Bij de gezondheidsproblemen kun je denken aan coronaire hartziekten, beroerte,
longaandoeningen, artrose en diabetes mellitus. Het is niet direct gekoppeld aan leeftijd,
maar het merendeel behoort tot de 75-plussers.
Het Sociaal Cultureel Plan Bureau (SCP) beschrijft kwetsbare ouderen als volgt:
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“Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische
en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve
gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).”

Veel programma’s en interventies richten zich op deze groep. Vroegtijdig ingrijpen door het
bieden van ondersteuning blijkt effectief. Vandaar dat deze doelgroep bijzondere aandacht
vraagt, ook van de buurtsportcoach.

Bestrijding eenzaamheid onder ouderen
In ons land zijn naar schatting 200.000 ouderen eenzaam. Oorzaken van eenzaamheid kunnen
zijn: het verlies van de partner of vrienden, verminderende mobiliteit en kleine sociale
netwerken. De Rijksoverheid steunt het samenwerkingsverband Coalitie Erbij, waarin 13
organisaties zich hebben verenigd. Dit zijn organisaties als De Zonnebloem, het Rode Kruis
en Humanitas. De deelnemende organisaties willen gezamenlijk maatregelen nemen om
eenzaamheid onder mensen tegen te gaan.

Bron: www.rijksoverheid.nl.

Bij de bespreking van mensen met een chronische aandoening komt een aantal aandoeningen
van deze kwetsbare ouderen kort aan de orde. Voor meer informatie verwijzen we naar de
leereenheid ‘Ouderen’ uit het boek ‘Sport, Bewegen en Gezondheid’ deel 2.

Sport en bewegen tijdens de vroege ouderdom
De wekelijkse sportdeelname van ouderen vanaf 55 jaar tot en met 80-plussers is de afgelopen
jaren sterk gestegen. Van deze groep sportte in 2001 25 procent wekelijks en dat percentage
is de afgelopen jaren gestegen naar 42.
De belangrijkste verklaring hiervoor is de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties
ouderen. Deze groep is wel in aanraking gekomen met sporten en is dit blijven doen. Ook is
er een veel beter en gevarieerder sportaanbod voor ouderen dan vroeger.
In de leeftijdscategorie 55-65 jaar sport ruim 50 procent wekelijks en voldoet ook ongeveer
de helft aan de beweegrichtlijnen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn minimaal.
Vanaf 65-plus sporten mannen meer dan vrouwen en voldoen ze ook vaker aan de
beweegrichtlijnen.
In veel overzichten wordt de populariteit van wandelen en fietsen niet meegenomen. In deze
leeftijdscategorie zijn dit na fitness de meest beoefende beweegactiviteiten. Verder zijn
populair: hardlopen, tennis, zwemmen en yoga.
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Sport- en beweeggedrag vroege ouderdom

Top drie
populairste sporten

Lidmaatschap
sportvereniging

Wekelijkse
sportdeelname

Voldoen aan
beweegrichtlijnen

Fitness (23%)18%51,1%47,4%55-67 jaar

Wandelen (12%)

Fietsen (11%)

Bron: CBS, RIVM, 2017.

In deze leeftijdsfase beoefenen mensen sport vooral vanuit sociale overwegingen en
gezondheidsmotieven. Het leveren van prestaties verschuift naar de achtergrond. Vitaal en
gezond blijven en het samen sporten met anderen staat voorop.
Je moet echter de mogelijkheden van mensen tussen de 55 en 65 jaar niet onderschatten. Een
aantal van hen heeft een serieus sportverleden en wil op hoog niveau blijven sporten.
Sporten als wandelen, zwemmen, fietsen en tennissen zijn populair bij deze categorie. In
vergelijking tot vroeger zitten de ‘jonge ouderen’ meestal redelijk goed bij kas, waardoor ook
activiteiten als langlaufen, fitness en golfen tot de mogelijkheden behoren.

Daarnaast is er een groep die nu pas het belang van bewegen gaat inzien en zich vrij
ongetraind aanmeldt bij een vereniging. Vaak zoeken deze mensen activiteiten op die vroeger
onder het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) vielen. Veruit het grootste gedeelte
‘nieuwkomers’ zijn vrouwen. De meest gekozen activiteiten bij hen zijn zwemmen, gymnastiek
en volksdansen.

Sport en bewegen tijdens de ouderdom
Ook de groep van 65 jaar en ouder heeft geprofiteerd van allerlei sportstimuleringsprojecten
en een beter passend sport- en beweegaanbod. Ruim 45% van de 65-plussers sport wekelijks
en bijna 40% voldoet aan de beweegrichtlijnen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is
wel groot. In 2019 voldeed 36,3% van de vrouwen boven de 65 jaar aan de beweegrichtlijnen,
tegen 45% van de mannen. De top drie van populaire sporten is vergelijkbaar met die van de
groep van 55-65 jaar. Daarnaast zijn zwemmen, tennis, gymnastiek en golf populair.
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Sport- en beweeggedrag ouderdom

Top drie
populairste sporten

Lidmaatschap
sportvereniging

Wekelijkse
sportdeelname

Voldoen aan
beweegrichtlijnen

Fitness (20%)17%45,2%39,7%67- 80 jaar

Wandelen (12%)

Fietsen (12%)

Bron: CBS, RIVM, 2017.

Heterogene groep
Kijk je naar de groep ouderen, dan zijn de verschillen wel groot. Enerzijds zijn er nog heel
actieve en gezonde ouderen, daarnaast is er ook een groep die inactief is, kampt met
overgewicht en chronische aandoeningen.
De sportdeelname van ouderen hangt nauw samen met het opleidingsniveau. Hoe hoger
het opleidingsniveau des te meer men deelneemt aan sportactiviteiten. Populaire sport- en
bewegingsactiviteiten zijn wandelen, fietsen, zwemmen, (volks)dansen en gymnastiek
(MBVO-achtige activiteiten).
Daarnaast zijn ouderen sterk vertegenwoordigd bij allerlei takken van sport die we kunnen
scharen onder de hoofdbetekenis mikken. Bij de Nederlandse Beugel Bond, de Algemene
Nederlandse Sjoelbond, de Nederlandse Jeu de Boules Bond en de Koninklijke Nederlandse
Kegelbond is de helft of meer van het aantal leden 65 jaar of ouder. Een andere populaire
activiteit in deze hoek is koersbal. Ook dat spel wordt vooral door ouderen beoefend.
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Populaire sporten onder ouderen

Percentage leden 65 plusPercentage leden 45-64 jaarSportbond

5%35%Atletiekunie

8%35%KNLTB

13%55%NTFU (toerfietsen)

43%40%Sjoelbond

58%37%Bridge bond

54%35%Jeu de Boules Bond

48%42%Kegelbond

! VERDIEPINGSSTOF - MOTIEVEN SPORTDEELNAME EN BELEMMERINGEN OM TE SPORTEN

(OUDEREN)

Succesvolle interventies voor ouderen
Op de website van het Loket Gezond Leven kun je aanbevolen interventies vinden voor de
drie volgende doelgroepen:
• interventieoverzicht 50-plus
• interventieoverzicht 65-plus
• interventieoverzicht chronisch zieke ouderen.

Vervolgens is de overlap tussen interventies die aanbevolen worden voor 50-plussers en
65-plussers nagenoeg hetzelfde. Dit geeft nogmaals het belang aan van maatwerk. Een
aanbevolen interventie als ‘Vallen Verleden Tijd’ moet echt een andere invulling krijgen voor
een groep 50- tot 55-jarigen dan voor een groep 75- tot 80-jarigen.

De volgende interventies worden in de categorieën 50-plus en 65-plus aanbevolen:
• In de put, uit de put 55+ (gericht op het voorkomen en verminderen van depressiviteit en

eenzaamheid)
• Vallen Verleden Tijd (gericht op valpreventie en behoud van bewegingsvaardigheden)
• Actief Plus (gericht op de algemene gezondheid van ouderen)
• Blijf staan (gericht op valpreventie)
• Op Verhaal Komen (gericht op het voorkomen en omgaan met depressiviteit en stress)
• Zicht op Evenwicht (gericht op depressiviteit en valpreventie)
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• Bewegen Valt Goed (gericht op valpreventie en lichamelijk actief blijven)
• Denken en Doen (gericht op lichamelijke activiteit en sociale contacten)
• Sociaal Vitaal (gericht op lichamelijke activiteit, weerbaarheid en sociale binding)
• Ouderen in beweging (gericht op lichamelijke activiteit en sociale contacten).

Daar komt voor 65-plussers nog de interventie Valpreventie 65+ voor de eerstelijnszorg’ bij.

! FILMPJE -  BOTBREUKEN BIJ OUDEREN EENVOUDIG TE VOORKOMEN

Bewegen valt goed
Veel oudere mensen in Nederland krijgen last van hun spieren en gewrichten en lopen letsel
op als gevolg van een valongeluk. Bewegen is een effectieve manier om valongevallen onder
ouderen te verminderen. Vooral de doelgroep ouderen met een niet-westerse
migratieachtergrond beweegt te weinig en neemt nauwelijks deel aan
valpreventie-activiteiten.

De interventie Sociaal Vitaal wordt kort besproken.

Sociaal Vitaal
Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare ouderen van 55-85 jaar met een lage
sociaal-economische status. Het laagdrempelige groepsprogramma wordt gecombineerd
met vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheidsklachten,
het verbeteren van het zelfvertrouwen en het omgaan met gevoelens van somberheid.
Na een persoonlijke benadering en fittest wordt het programma wekelijks onder deskundige
leiding in de eigen wijk of buurt aangeboden. De methode en de bijbehorende instrumenten
zijn vastgelegd in gestandaardiseerde protocollen en trainingen.
De drie belangrijke pijlers van het programma zijn:
1 sociale vaardigheid

- leren contact te maken
- contact leggen
- vier lessen van 45 minuten

2 bewegingsstimulering
- plezier in bewegen
- aangepast spel met trainingselementen
- wekelijks 45 minuten, met koffiemoment
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3 weerbaarheid
- stevig staan
- lichaamssignalen waarnemen
- duidelijk en assertief reageren
- tweemaal zes lessen van 45 minuten.

! FILMPJE -  SOCIAAL VITAAL

Daarnaast is er aandacht voor de leefstijlfactor voeding, voor het verstandig gebruik van
medicatie en voor ontspanning. Op verzoek kunnen ook andere onderwerpen aan de orde
komen.

Consequenties voor de BOS-medewerker

Aanbod
Het feit dat de sportbeoefening afneemt na het 65e levensjaar heeft niet alleen te maken
met processen van veroudering en het ontstaan van chronische aandoeningen en gebreken.
Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten nog steeds niet
optimaal afgestemd is op de vraag van ouderen. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van
sportaccommodaties. Ouderen zouden hier graag vooral overdag gebruik van willen maken.
In de samenleving is een duidelijke trend tot zelforganisatie waar te nemen. Mensen willen
niet afhankelijk zijn van een vereniging of organisatie die activiteiten voor hen organiseert.
Het liefste regelt men dit zelf. Bij ouderen neemt deze wens tot zelforganisatie weer af. Deze
groep wil graag dat ook sport- en bewegingsactiviteiten panklaar voor hen georganiseerd
worden. Hier moet de BOS-coördinator rekening mee houden.
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De laatste jaren zie je dat de sportaanbieders hun openingstijden hebben verruimd en dat
het aanbod steeds beter afgestemd wordt op deze groeiende doelgroep. Met name
sportverenigingen spelen daar steeds beter op in. Niet alleen in hun sportaanbod, maar ook
met goede begeleiding. Enkele voorbeelden van een aangepast sportaanbod zijn:
• Walking Football
• Programma Denken & Doen van de Nederlandse Bridge Bond
• Clubfit voor tennissers
• ZekerBewegen
• Fithockey.

! FILMPJE -  VIDEO FITHOCKEY

Krachtnorm
Je kunt de conclusie trekken dat het met het beweeggedrag van ouderen goed gesteld is. Toch
hoort hier een kanttekening bij. Niet alleen bewegen is belangrijk voor ouderen, maar ook
het bijhouden van hun kracht. Het op peil houden van kracht draagt enorm bij aan de
zelfredzaamheid, het voorkomen van vallen en van overgewicht.
Helaas zijn krachtoefeningen bij ouderen niet erg populair. Ongeveer driekwart van de
65-plussers doet geen enkele dag spierversterkende oefeningen. Ouderen zouden minimaal
tweemaal in de week krachtoefeningen moeten doen. Hier voldoet maar zo’n 20 procent
aan. Het is belangrijk om de krachtnorm te verwerken in het aanbod.

Wat voor de jongeren geldt, komt ook terug bij de ouderen. De BOS-coördinator moet extra
aandacht besteden aan laagopgeleide ouderen (45% van de hoogopgeleide ouderen sport,
tegen 30% van de ouderen met een laag opleidingsniveau) en aan ouderen met een
migratieachtergrond.
Van de autochtone ouderen tussen 55 en 65 jaar sport nog ruim 50% frequent. Onder Turken
ligt dit percentage op 26 en bij Marokkanen is het slechts 8%.

Bij sportstimuleringsprojecten voor ouderen zijn de volgende voorwaarden van belang voor
succes:
• directe benadering van mensen
• sport- en bewegingsaanbod in groepsverband
• laagdrempelige activiteiten
• geringe kosten
• toegankelijk, goed bereikbaar.
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16.3 Mensen met een beperking
Wanneer we spreken over ‘mensen met een beperking’ dan hebben we het over mensen met
een vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten. Dit is een heel
diverse groep die bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking
of verstandelijke beperking. Daarnaast bestaat er nog de groep van mensen met een chronische
aandoening. Deze groep krijgt apart aandacht.

Sportdeelname van mensen met een beperking
Uit onderzoek van het RIVM uit 2015 blijkt dat onder mensen met een beperking de
sportdeelname lager ligt dan onder mensen die geen gezondheidsproblemen ervaren. Mensen
met een motorische beperking sporten het minst, namelijk 33% (19-54 jaar) en 22% (55+) . Ook
voldoen zij het minst aan de beweegnormen. Deze resultaten kwamen ook al naar voren uit
een grootschalig onderzoek, namelijk (On)beperkt Sportief 2013. Daarnaast blijft de
sportdeelname van mensen met een gehoor- en gezichtsbeperking achter bij de sportdeelname
van mensen met een chronische aandoening en psychische problemen. Dit geldt ook voor
de beweegdeelname. Zie tabel 1 voor het sport- en beweeggedrag naar type beperking.

Tabel 1. Beweeg- en sportgedrag naar type beperking (RIVM 2015, op basis van gegevens uit 2012)

Sport-
deelname

CombinormFitnormNNGB

55+19-5455+19-5455+19-5455+19-54

5468865858158455Gezond

395673544597152Chronische
aandoening

355568534096652Psychische
problemen

223344332234233Motorische
beperking

263858453155544Gezichtsbeperking

253758443145644Gehoorbeperking
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In 2017 is het onderzoek door het RIVM gedeeltelijk herhaald en dat gaf het volgende beeld:
• Van de mensen met een visuele beperking voldoet nog 54% aan de combinorm.
• Bij doven en slechthorenden (mensen met een auditieve beperking) ligt dit percentage

op 42.
• Van de mensen met een motorische beperking voldoet 38% aan de combinorm.

Beweegactiviteiten
Belangrijke sportieve activiteiten voor mensen zonder beperking zijn wandelen en fietsen.
Van hen wandelt en fietst zo’n 65% voor de ontspanning. Van de mensen met een lichte
motorische handicap ligt dit percentage rond de 60 en voor de mensen met een matige of
ernstige beperking is dit ongeveer 50%. Toch zijn wandelen en fietsen ook bij hen veruit de
meest populaire beweegactiviteit.
De verschillen met activiteiten als tuinieren, klussen en sporten zijn nog groter. Van de
mensen met een matige of ernstige beperking tuiniert en sport nog geen 30%.

De meest populaire sporten op wekelijkse basis voor mensen met een beperking zijn:
• fitness (42%)
• zwemmen (20%)
• tennis (7%)
• hardlopen (4%)
• voetbal (3%).

Uit de lijst met meest populaire sport- en beweegactiviteiten blijkt dat mensen met een
motorische handicap vooral solosporten beoefenen. Wordt er in teamverband gesport dan
zijn onder andere voetbal, rolstoelhockey, zitvolleybal en quadrugby populair.
Van de mensen met een ernstige handicap beoefent het grootste deel een aangepaste sport.
Mensen met een lichte en matige handicap nemen bij voorkeur deel aan een reguliere sport.
Zo’n 25% beoefent beide sportvormen.

Lidmaatschap van een sportvereniging
Het is opvallend hoe weinig mensen met een motorische handicap lid zijn van een reguliere
of speciale sportvereniging. Slechts 15% is lid van een sportvereniging. Van de jongeren tot
20 jaar is bijna 50% lid van een vereniging.
Opvallend is eveneens dat vrouwen veel vaker lid zijn van een reguliere vereniging met een
aparte groep (7% tegen slechts 2% van de mannen). Van de ernstig gehandicapten is 10% lid
van een speciale vereniging, 9% van een reguliere vereniging en sport 7% bij een reguliere
vereniging maar met een specifieke groep gehandicapten.
Uit deze percentages blijkt dat sommige mensen lid zijn van meerdere verenigingen.
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Van de mensen met een matige handicap sport 20% bij een fitnesscentrum of een andere
commerciële sportaanbieder. Bijna 40% sport in medisch of therapeutisch verband. Het
merendeel sport alleen.

Kinderen en jeugdigen met een beperking
Een belangrijke aandachtsgroep binnen het sportstimuleringswerk zijn de jeugdigen met
een beperking. De sportdeelname van licht gehandicapte jongeren is nagenoeg gelijk aan
die van de jeugd zonder beperking. Bij het al dan niet lid zijn van een sportvereniging zijn
de verschillen wel groter: 61% van de jongeren zonder beperking is lid tegen 53% van de
jongeren met een lichte beperking.

Beweeggedrag kinderen speciaal onderwijs
Als we naar het beweeggedrag (exclusief sport) van kinderen uit het speciaal onderwijs
kijken, kan de conclusie getrokken worden dat ze duidelijk minder bewegen dan kinderen
uit het reguliere onderwijs. Ongeveer 75% van de kinderen uit het speciaal onderwijs beweegt
minder dan 8 uur per week. Van kinderen uit het reguliere onderwijs beweegt 35% minder
dan 10 uur per week. Het minst wordt er bewogen door kinderen uit cluster 1 en 3, het meest
door leerlingen van cluster 2. Kijken we naar onderliggende problematiek of handicap, dan
bewegen kinderen met autisme en kinderen met een meervoudige beperking het minst.

Sportgedrag kinderen speciaal onderwijs
Als we kijken naar de frequente sportdeelname dan blijkt dat ongeveer 25% van de leerlingen
van cluster 1 en 3 wekelijks sport. Bij cluster 3 sporten de kinderen met een verstandelijke
beperking wat meer dan die met een motorische beperking. Bij de kinderen met een auditieve
beperking ligt dit percentage op 36. Het meest frequent wordt gesport door de kinderen met
gedragsproblemen. Van hen sport 45% wekelijks.

! VERDIEPINGSSTOF - MOTIEVEN SPORTDEELNAME EN BELEMMERINGEN OM TE SPORTEN

Sportdeelname mensen met een verstandelijke beperking
Ondanks de inzet van Gehandicaptensport Nederland en een aantal succesvolle programma’s
blijft de sportdeelname van mensen met een verstandelijke beperking nog steeds achter.
Bij het bepalen van de wekelijkse sportdeelname en het lidmaatschap van een sportvereniging
worden zowel de doelgroep zelf als de vertegenwoordigers bevraagd. Hier komen redelijke
verschillen uit naar voren, waarbij de waarheid ongeveer in het midden zal liggen.
Naarmate sporters een zwaardere verstandelijke beperking hebben, zijn zij vaker lid van een
speciale vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking of sporten zij bij een
speciale groep binnen een reguliere sportclub.
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Mensen die zwakbegaafd zijn vallen dikwijls tussen wal en schip. Dit komt onder andere
door beperkt inzicht in spelregels of door problemen in sociaal opzicht.

Wekelijkse sportdeelname / lid van een sportvereniging mensen met een verstandelijke
beperking in procenten

Lid van een sportverenigingWekelijkse sportdeelname

vertegenwoordigersDoelgroep zelfvertegenwoordigersDoelgroep zelf

37Geen opgave32Geen opgaveZwakbegaafd

41504152Licht verstandelijk
gehandicapt

28422862Matig
verstandelijk
gehandicapt

Bron: factsheet sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking (Mulier Instituut
en kenniscentrum sport en bewegen, 2019).

Belangrijk bij het begeleiden van deze doelgroep
• Bied veel structuur en regelmaat in de activiteiten aan.
• Geef veel complimenten, beloon goed sport- en beweeggedrag.
• Herhaal oefeningen veelvuldig en regelmatig, zodat de persoon went aan de activiteit en

steeds meer inzicht in het spel heeft en/of de activiteit kan uitoefenen.
• Kijk goed naar de sporter zelf om te zien wat hij of zij leuk vindt en speel daarop in.
• Houd verwachtingen realistisch als het gaat om inspanningen en het effect van de

trainingen.
• Stimuleer sporten en bewegen bij niet-sporters en begin met laagdrempelige activiteiten

zoals wandelen en fietsen.

! VERDIEPINGSSTOF - MOTIEVEN SPORTDEELNAME VAN EN BELEMMERINGEN VOOR

SPORTDEELNAME VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Sportstimuleringsprojecten voor mensen met een beperking
De overheid zet zich al jaren in om de sportparticipatie van mensen met een beperking te
vergroten. Zo is er de afgelopen jaren een groot aantal interventies ontwikkeld.

548 Dit proefhoofdstuk wordt je aangeboden tijdens de domeinweek Zorg, Welzijn en Sport



Enkele voorbeelden van geschikte interventies zijn:
• Kies je aangepaste sport
• Iedereen kan sporten
• Sport Heroes (Special Heroes)
• Revalidatie, Sport en Bewegen
• Jeugdrolstoelbasketbal
• Van patiënt naar sporter
• Zo kan het ook!
• Club Extra
• Sport Mix.

Er wordt nader ingegaan op Special Heroes en Zo kan het ook!

Sport Heroes
Met sportkennismakingsactiviteiten en clinics wordt sport onder de aandacht gebracht van
kinderen in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt door sportaanbieders uit de regio.
De concrete doelstellingen van dit project zijn:
• Na vier jaar heeft 90% van de leerlingen kennisgemaakt met verschillende sport- en

bewegingsactiviteiten.
• Na vier jaar beoefent 80% minimaal drie keer per week sport (binnen of buiten de school).
• Na vier jaar sport 55% van de leerlingen structureel binnen een vereniging of bij een

commerciële sportaanbieder.

Binnen dit project zijn de scholen voor speciaal onderwijs het aanspreekpunt. Door de
coördinator van het project worden, samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs,
de sportwensen en sportbelemmeringen in kaart gebracht. Uit deze wensen wordt een top
tien of een top vijf samengesteld en vervolgens wordt contact gezocht met regionale of lokale
sportaanbieders. Hen wordt gevraagd te participeren door binnen de lessen
bewegingsonderwijs kennismakingslessen te verzorgen.
In nauw overleg met de sportvereniging wordt het vervolg bepaald. Dit kan een sportaanbod
binnen of buiten de school zijn. Een cruciale rol wordt ingenomen door de buurtsportcoach.
Deze biedt zowel ondersteuning aan de vereniging als aan de leerling. Het is de bedoeling
om eveneens combinatiefunctionarissen aan te stellen binnen het speciaal onderwijs. Die
kunnen gemakkelijk ‘hun’ leerlingen naar de sportvereniging begeleiden.
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Special Heroes
Het programma Special Heroes richt zich op het vergroten van de sportparticipatie door
kinderen en jeugdigen met een beperking.

! WEBSITE -  ONBEPERKT SPORTIEF
FILMPJE -  SPECIAL HEROES, SPORTEN MET EEN BEPERKING
FILMPJE -  SPECIAL HEROES
FILMPJE -  SPECIAL HEROES BREDA ACTIEF

Zo kan het ook!
Zo kan het ook! is gericht op mensen met een verstandelijke beperking die in een
woonvoorziening verblijven. Sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap
is (nog) niet vanzelfsprekend. Het programma is erop gericht dat er binnen een dergelijke
instelling of dagactiviteitencentrum structureel aandacht komt voor sport en bewegen.

Zo kan het ook!
Maar hoe zorg je er als instelling voor dat het belang wordt onderkend en sporten en bewegen
onderdeel wordt van het dagelijks leven van cliënten?
Het ontplooien van (nieuwe) activiteiten vraagt om een projectmatige aanpak. Een aanpak
om je ambitie te behalen en waarin mensen samenwerken om een resultaat te behalen.
Praktische vragenlijsten, stappenplannen en tips kunnen daarbij helpen. Om ook op lange
termijn van de effecten van de inspanningen te profiteren, helpt het om beleidsmatig te werk
te gaan. Zowel instellingen die starten met de organisatie van ‘losse’ sport- en
beweegactiviteiten als instellingen die sport en bewegen structureel verder willen integreren
binnen de voorziening, kunnen op deze website praktische hulpmiddelen vinden.

! FILMPJE -  ZO KAN HET OOK! FILMPJE -  ZO KAN HET OOK!

Consequenties voor de coördinator BOS
Het is belangrijk om te bepalen op welke groep jij je gaat richten. Mensen met een visuele
beperking vragen om een ander aanbod en om andere aanpassingen dan mensen met een
verstandelijke beperking. Zeker in een dunbevolkte regio is het belangrijk dat je samenwerkt
met andere gemeenten. Als elk dorp een G-voetbalteam wil starten, kan het zijn dat niemand
voldoende deelnemers heeft. Door het aanbod te verdelen kun je in een regio tot een redelijke
dekking komen, waardoor iedereen met een beperking op acceptabele afstand een geschikt
aanbod kan vinden.
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Op de website van alles over sport vind je een artikel dat een aantal richtlijnen geeft, waardoor
mensen met een lichamelijke beperking meer gaan bewegen:
• Help mensen inzien welke mogelijkheden zij (nog) hebben om te sporten of bewegen.

Zorgverleners kunnen een waardevolle rol vervullen. Zij kunnen mensen met een
beperking op een coachende manier helpen om een positiever beeld te krijgen van hun
fysieke mogelijkheden. Maatwerk daarbij is belangrijk: zorg dat het advies aansluit op
iemands motivatie.

• Zorg voor voldoende aangepaste, toegankelijke accommodaties, waar mensen met een
lichamelijke beperking kunnen sporten en bewegen.

• Het helpt om sportaanbieders het inzicht te geven dat er vaak slechts kleine aanpassingen
nodig zijn, om mensen met een lichamelijke beperking aan het reguliere sportaanbod te
laten deelnemen.

• Trainers die de beweegmogelijkheden en -beperkingen van de verschillende groepen
goed kennen, kunnen hun activiteiten daarop aanpassen. Zo kan iedereen met een
beperking met een vertrouwd gevoel sporten.

• Een krachtig en multidisciplinair netwerk rondom de persoon met een beperking is een
pluspunt. Er is een centrale organisatie nodig die de regie pakt en waar eerste- en
tweedelijnszorg, wijkteams, scholen en sportaanbieders terecht kunnen met vragen. Een
organisatie zoals de provinciale sportraad, of Uniek Sporten kan adviseren en helpen.

Meer informatie over Uniek Sporten vind je op de website https://www.unieksporten.nl.
Daarnaast kun je ook prima informatie vinden op de website van de Gehandicaptensport
Nederland http://www.gehandicaptensport.nl.

Gehandicaptensport Nederland
Gehandicaptensport Nederland verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren.
Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau,
voor mensen met een handicap. Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap
inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.
Dit kan alleen als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende
mogelijkheden in de directe woonomgeving. Samen met onze leden en (landelijke) partners
maken wij ons sterk om de vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Bron: www.gehandicaptensport.nl.

16.4 Mensen met een chronische aandoening
Vooral door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische aandoening in
Nederland flink toe. Het gaat dan ook vooral om ouderen. In Nederland hebben maar liefst
ruim 5 miljoen mensen een chronische aandoening. Dat zijn niet allemaal ernstige
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aandoeningen die tot flinke beperkingen leiden. Meer dan een miljoen mensen heeft
bijvoorbeeld artrose en in het merendeel van de gevallen valt dit in het dagelijks leven wel
mee.
De groep mensen met een chronische aandoening sport helaas minder dan ‘gezonde’ mensen.
Dat is op zich heel jammer, want juist voor hen is bewegen van groot belang voor de
gezondheid.

Enkele veelvoorkomende chronische aandoeningen zijn:
• artrose
• diabetes
• obesitas
• hart- en vaatziekten (coronaire hartziekten, hartfalen, CVA)
• longaandoeningen (COPD en astma)
• reumatoïde artritis
• kanker
• epilepsie.

Sport- en beweeggedrag van mensen met een chronische aandoening
Het sportgedrag van mensen met een chronische aandoening is enerzijds afhankelijk van
de aard van de aandoening en anderzijds van de leeftijd.
Of mensen met een chronische aandoening sporten, hangt sterk samen met de mate waarin
zij zich belemmerd voelen door hun aandoening. De helft van de mensen met een chronische
aandoening geeft aan licht belemmerd te worden bij het sporten en bewegen. Van hen sport
een op de vijf niet. Een derde voelt zich sterk belemmerd door zijn aandoening of handicap.
In deze groep sport een op de drie mensen niet. 15% voelt zich niet belemmerd. Bij deze groep
sport maar liefst 85%.

Wekelijkse sportdeelname naar chronische aandoening en leeftijd in procenten

55-plus19-54 jaarChronische aandoening

3136Hartinfarct

2841CVA

2941Diabetes

3344Chronische gewrichtsontsteking
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55-plus19-54 jaarChronische aandoening

3848Artrose

3554Longaandoening

3856Kanker

Populaire sporten
Voor de groep van 19 tot 55 jaar zijn de volgende sporten het meest populair:
• fitness (25%)
• joggen (20%)
• voetbal (10%)
• tennis (6%)
• zwemmen (4%).

Voor de groep 55-plussers is dit als volgt:
• fitness (19%)
• joggen (9%)
• tennis (9%)
• zwemmen (5%)
• golf (4%).

Uit onderzoek, verricht door het Kenniscentrum Sport en Bewegen en gepubliceerd in 2015,
komen de volgende resultaten met betrekking tot het beweeggedrag van mensen met een
chronische aandoening.

Hart- en
vaatziekten

ReumaArtroseDiabetes

49%54%53%46%NNGB

31%36%35%36%Fitnorm

7%7%8%7%Inactief

Sportstimulering voor mensen met een chronische aandoening
In het Nationaal Preventieakkoord valt onder andere te lezen dat de overheid fors inzet op
preventie en op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vooral overgewicht en obesitas
leiden tot tal van chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2, artrose en hart- en
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vaatziekten. Zo zijn er tal van interventies ontwikkeld om de leefstijl van vooral ouderen te
verbeteren. Een aantal is gericht op bewegen en meestal wordt dan tegelijkertijd aandacht
besteed aan de leefstijlfactor bewegen.

Enkele goed beoordeelde interventies zijn:
• Sociaal Vitaal
• BeweegKuur
• Beweegtuin voor ouderen
• SCALA
• Fitness 2.0
• Elke stap telt
• Bewegen op recept bij de sport
• Fitness voor overgewicht en pre-diabetes
• Meer Bewegen Voor Ouderen
• Samen Sportief Afvallen
• 50plus sport.

Fitness 2.0
Dit programma is ontwikkeld door Fit!vak (inmiddels NL Actief). Zo nodig wordt er
samengewerkt met andere lokale sportaanbieders, zodat elke deelnemer een beweegaanbod
op maat kan krijgen. Het programma start met een uitgebreide fysieke test, die desnoods bij
de deelnemer thuis afgenomen kan worden. Vervolgens wordt een beweegprogramma op
maat samengesteld. Er vinden regelmatig controletesten en voortgangsgesprekken plaats
en de deelnemer wordt eveneens ondersteund door een online persoonlijk leefstijlleerplan.

Elke stap telt
Elke stap telt is een laagdrempelig wandelprogramma voor 55-plussers waarbij het opbouwen
van de conditie en het stimuleren van sociale contacten centraal staan. De interventie richt
zich vooral op de niet-actieve en minder actieve 55-plussers. In veel gevallen gaat het om
mensen met een chronische aandoening, zoals obesitas, diabetes type 2 en hart- en
vaatziekten.
Er wordt gestart met een instaptest en vervolgens wordt er in overleg met een van de
begeleiders een doelstelling en een individueel plan opgesteld. De interventie duurt twaalf
weken. Er wordt gewerkt met een stappenteller, waardoor iedereen zijn eigen resultaat kan
volgen. Er worden groepswandelingen georganiseerd en daarnaast is het de bedoeling dat
mensen ook individueel (of met een maatje) wandelen. Er wordt ook aandacht besteed aan
gezonde voeding.

! FILMPJE -  ELKE STAP TELT

554 Dit proefhoofdstuk wordt je aangeboden tijdens de domeinweek Zorg, Welzijn en Sport



Consequenties voor de coördinator-BOS
Voor de BOS-coördinator is het belangrijk om de samenwerking te zoeken met verschillende
sportaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnesscentra en met zorgaanbieders
(verpleeghuizen, huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken) en welzijnsorganisaties.

Een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking is de interventie Elke stap telt, zoals
dit vormgegeven is in de provincie Zeeland:

Het project is wijk- en dorpsgericht en wordt 'dichtbij huis' uitgevoerd. De lokale coördinator
(welzijns- of sportorganisatie) is het aanspreekpunt. De uitvoering en begeleiding van de
deelnemers is mede in handen van 'buddy's' (actieve senioren). Zij ondersteunen en motiveren
de deelnemers in hun weg naar een betere conditie.
Mogelijke partners die bij Elke stap telt kunnen worden betrokken, zijn welzijns- en
sportorganisaties, eerstelijnszorg, sport- en beweegbegeleiders en wandelverenigingen.

Bron: www.sportzeeland.nl/aanbod/elke-stap-telt.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken voor welke groepen je de activiteiten aanbiedt. Bij
sommige programma’s kan het best om een combinatie gaan van allerlei chronische
aandoeningen, maar waarbij de belastbaarheid van de deelnemers meer het uitgangspunt
vormt. Zo zijn er voorbeelden van Nordic Walking-activiteiten waaraan ouderen deelnemen
met uiteenlopende chronische aandoeningen.
Daarnaast is het belangrijk om voor deze groep een beweegvriendelijke omgeving in de buurt
te creëren. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een beweegtuin, maar ook
aan bijvoorbeeld een jeu-de-boulesveldje of aantrekkelijke wandel- en fietsroutes.

16.5 Mensen met een lage sociaal-economische status

Sociaal-economische status
De sociaal-economische status speelt in Nederland een heel belangrijke rol bij hoe gezond je
bent. Dit heeft onder andere met een verschil in leefstijl te maken. Mensen met een lage SES
sporten minder, roken meer, eten ongezonder en hebben meer stress.
Mensen met een lage SES wonen overwegend in achterstandswijken. Procentueel wonen
hier vaak veel mensen met een migratieachtergrond.
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De diversiteit binnen de groep mensen met een migratieachtergrond is zeer groot, bijvoorbeeld
qua opleidingsniveau en culturele achtergrond. Toch concludeert het RIVM dat de
sportdeelname van deze groep gemiddeld gezien lager ligt. Ongeveer 37% voldoet aan de
combinorm. Dat is een stuk lager dan het Nederlandse gemiddelde van 57%.

Leefstijlfactoren naar opleidingsniveau

Het verschil in gezondheid en ook in levensverwachting tussen mensen met een lage en
hoge SES is groot. Lageropgeleide mannen en vrouwen leven gemiddeld respectievelijk 4,9
jaar en 2,6 jaar korter dan hoogopgeleiden. De levensverwachting van mannen met alleen
een lagere schoolopleiding is 75,3 jaar, mannen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding
leven gemiddeld 81,8 jaar. Laagopgeleide vrouwen hebben een levensverwachting van 80,0
jaar, terwijl hoogopgeleide vrouwen gemiddeld 86,1 jaar leven.
Mensen met een lage SES hebben meer chronische aandoeningen, waaronder obesitas. Dit
komt ruim vier keer zo vaak voor bij laagopgeleiden als bij hoogopgeleiden.
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Voor de buurtsportcoach is deze doelgroep van groot belang. Veel lokale projecten zijn dan
ook gericht op mensen in een achterstandssituatie.

De sociaal-economische status (SES) wordt bepaald door opleidingsniveau, inkomenspositie
en fysieke omgeving. In een samenleving als die van Nederland start het vaak met het
opleidingsniveau. Een hoger opleidingsniveau leidt meestal tot een betere baan, tot een hoger
inkomen en tot betere woonomstandigheden.

Sociaal-economische status
Sociaaleconomische status bepaald door verdeling kennis, arbeid en bezit.
De sociaaleconomische status staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke
ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Sommige mensen nemen een lagere
positie in op de maatschappelijke ladder en anderen een hogere. Dit wordt sociale gelaagdheid
of maatschappelijke ongelijkheid genoemd. Deze ongelijkheid ontstaat doordat kennis, arbeid
en bezit ongelijk verdeeld zijn over mensen. Naarmate mensen over meer of minder kennis,
arbeid en bezit beschikken, nemen zij een hogere of lagere positie in de maatschappij in.
Mensen die over meer kennis, arbeid en bezit beschikken, genieten meer aanzien dan mensen
die hiervan minder hebben.

Bron: www.nationaalkompas.nl.

Sport- en beweeggedrag van mensen met een lage SES
Als je kijkt naar het beweeggedrag van mensen met een lage SES dan zie je nauwelijks verschil
met hogeropgeleiden. Van de groep van 12 jaar en ouder voldoet 58% aan de combinorm.
Alleen de groep die uitsluitend basisonderwijs heeft gehad scoort lager dan landelijk
gemiddeld, namelijk 55%.
Als je naar het sportgedrag kijkt zijn de verschillen veel groter. Slecht 15% van de mensen
met een lage SES is lid van een sportvereniging, terwijl het gemiddelde in Nederland op 31%
ligt.
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In de Rapportage sport (2015) komt het verschil tussen opleidingsniveau en sportgedrag als
volgt naar voren:

Sport meer dan 50
keer per jaar

Sport 12 tot 49 keer
per jaar

Sport 1-11 keer per
jaar

Sport niet

38%16%5%40%Lageropgeleid

52%19%8%21%Middelbaar
opgeleid

65%20%4%11%Hogeropgeleid

Belemmeringen om te sporten
De belangrijkste belemmeringen om te sporten zijn:
• financiën
• onvoldoende kennis over het belang van bewegen
• minder behoefte om een langetermijnverbintenis aan te gaan (lidmaatschap)
• geringe ondersteuning om te sporten vanuit de sociale omgeving (gezin, vrienden, buren)
• minder opgevoed met sport, minder kennisgemaakt met sport.

Om kinderen van wie de ouders onvoldoende financiële middelen hebben te ondersteunen,
kennen vrijwel alle Nederlandse gemeenten het zogenoemde jeugdsportfonds.

Over ons
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar
onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het
Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen
moeten kunnen sporten!

WAAROM IS HET JEUGDSPORTFONDS NODIG?
Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron:
SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een
bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep
kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor
andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en
sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het
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kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het
Jeugdsportfonds 49.466 kinderen een sportkans geboden. Wil je weten of het Jeugdsportfonds
kan helpen? Kijk dan bij aanvragen.

Bron: www.jeugdsportfonds.nl.

Sportstimulering en consequenties voor de BOS-coördinator
Ook deze groep mensen kun je meer laten bewegen door de belangrijkste belemmeringen
weg te nemen en aan te sluiten bij hun motieven van sportdeelname. Het gaat om een
wijkgerichte aanpak. Meerdere organisaties werken samen aan een passend aanbod. Hierbij
gaat het vooral om laagdrempelige en goedkope activiteiten. Met laagdrempelig wordt
bedoeld dat je er niet heel bewegingsvaardig voor hoeft te zijn om deel te kunnen nemen.
Bovendien dient de belasting aanvankelijk laag te zijn. Probeer de kosten laag te houden en
bied ook geen langlopend lidmaatschap aan. Groepsactiviteiten zorgen ervoor dat men het
langer volhoudt. Gebruik de mensen zelf om weer anderen bij de sport- en
bewegingsactiviteiten te betrekken.

Het is voor de BOS-coördinator belangrijk om vraaggericht te werken. Dat geldt voor zowel
de volwassenen als voor de kinderen in achterstandswijken. De jeugd kan best meebeslissen
over sportieve aanpassingen in de wijk en een geschikt sport- en beweegaanbod.

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld die gericht zijn op deze doelgroep. Je moet
hierbij wel het onderscheid maken in leeftijd. Voor ouderen zijn andere programma’s
ontwikkeld dan voor kinderen en jeugdigen. In veel gevallen gaat het niet alleen om
sportsimulering, maar is er ook aandacht voor overgewicht en gezonde voeding.
Enkele succesvolle interventies waar de BOS-coördinator gebruik van kan maken zijn:
• Maki
• Sportclub als Buurthuis van de Toekomst
• Be Inter ACTive – vrouwen, sport met ons mee
• Bewegen op recept bij de sport
• Simpel Fit!
• Bewegen Valt Goed!
• Communities in Beweging
• Sportkanjerclub
• Teenpower
• Buurtsportvereniging
• Stapjefitter
• Camper-Expeditie
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• Sport Zorgt
• JeugdSportPas.

Maki
Het in beweging krijgen van jongeren is ècht een vak apart. Het officieel als effectief erkende
beweeg- en voedingsprogramma Maki sluit aan bij de leefwereld van jongeren. Het combineren
van motivatiegesprekken, een game en de inzet van bovenbouwleerlingen als rolmodel zorgen
ervoor dat u aansluiting bij de jongeren vindt. En dat maakt de kans op succes groter. Maki
richt zich zowel op beweging als op voeding en versterkt de samenwerking tussen
V(MB)O-scholen, buurtsportcoaches, sport- en beweegaanbieders, GGD en andere
publiek-private partijen. Maki stimuleert en motiveert de jongeren op een aansprekende
manier en legt zo een basis voor een gezond en sportief leven.
Sluit aan bij de leefwereld van jongeren en leg zo een basis voor een gezond en sportief leven.

Bron: www.teamsportservice.nl.

! VERDIEPINGSSTOF - HOE KUNNEN WE MEER MENSEN UIT DEZE GROEP LATEN BEWEGEN?
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VERWERKINGSOPDRACHTEN

Kinderen en jeugdigen

OPDRACHT 1 Sport- en beweeggedrag
a Bij onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van kinderen en jeugdigen maakt men

onderscheid in twee leeftijdscategorieën. Noteer deze twee leeftijdscategorieën.
b Geef een beschrijving van het sport- en beweeggedrag van kinderen en jeugdigen op

hoofdlijnen.

OPDRACHT 2 Sedentair gedrag
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
a Leg uit wat er verstaan wordt onder sedentair gedrag.

b Geef een beschrijving van het sedentair gedrag van kinderen en jeugdigen.

c Bespreek met elkaar op welke manier je het sedentair gedrag bij kinderen en jeugdigen
kunt verminderen.

OPDRACHT 3 Beweegrichtlijnen
a Formuleer de nieuwe beweegrichtlijnen voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar.

b Bepaal of jij zelf (ook al ben je ouder) aan deze richtlijn voldoet.

OPDRACHT 4 Populaire sporten
a Noteer de meest populaire sporten onder kinderen.

b Noteer de meest populaire sporten onder jongeren.

c Zoek naar informatie over eventuele veranderingen in de voorkeur van sporten voor
kinderen en/of jongeren. Noteer de resultaten.

OPDRACHT 5 PLAYgrounds
! FILMPJE -  PLAYGROUNDS

a Geef een samenvatting van de inhoud.

b Geef je mening over deze interventie (sterke en minder sterke punten).

OPDRACHT 6 Effectieve interventies
a Noteer drie effectieve interventies gericht op het bevorderen van de sportdeelname van

kinderen.
b Werk één interventie nader uit naar doelgroep, doelstelling en inhoud van de interventie.
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OPDRACHT 7 Interventies kinderen
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
Een aantal goed onderbouwde interventies voor kinderen is:
• Lekker Fit! Kleuters
• Beweeg Wijs
• School Judo
• Cool 2B Fit 8-13 jaar
• Scoren voor Gezondheid
• sCOOLsport
• JUMP-in
• Alle leerlingen actief!

a Verdeel de bovenstaande interventies over de groepjes en werk de interventies uit
(doelstelling, doelgroep en inhoud).

b Presenteer het resultaat aan elkaar.

OPDRACHT 8 Sportstimulering jongeren
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
a Er is onderzoek gedaan naar werkzame elementen van sportstimulering van jongeren.

Noteer deze werkzame elementen.
b Bepaal met elkaar een prioriteit. (Welke drie vinden jullie het belangrijkste en waarom?)

OPDRACHT 9 Interventies jongeren
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
Een aantal goed onderbouwde interventies voor jongeren is:
• Real fit!
• B-fit
• WEET en BEWEEG
• Teenpower
• Club2Move
• Schoolsportvereniging
• IRun2BFit
• Sport-it in de wijk.

a Verdeel de bovenstaande interventies over de groepjes en werk de interventies uit
(doelstelling, doelgroep en inhoud).

b Presenteer het resultaat aan elkaar.
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OPDRACHT 10 Video jongeren en sport
! FILMPJE -  WAT VINDEN JONGEREN BELANGRIJK BIJ HET SPORTEN?

a Geef een samenvatting van de inhoud.

b Geef je mening over dit filmpje.

Ouderen

OPDRACHT 11 Kwetsbare ouderen
a Leg uit wat er verstaan wordt onder kwetsbare ouderen.

b Leg uit waarom dit een belangrijke doelgroep voor de BOS-coördinator is.

OPDRACHT 12 Heterogene groep
Maak duidelijk dat het bij ouderen om een heel heterogene groep gaat.

OPDRACHT 13 Sport- en beweeggedrag 55-plus
a Geef een beschrijving van het beweeggedrag van mensen van 55 tot 65 jaar.

b Noteer een aantal geschikte interventies voor deze doelgroep.

OPDRACHT 14 Valpreventie
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
a Bespreek met elkaar waarom valpreventie voor ouderen zo belangrijk is.

b Zoek op internet naar het aantal valincidenten bij ouderen en de gevolgen.

c Bespreek met elkaar wat je kunt doen aan het voorkomen van vallen.

OPDRACHT 15 Interventies valpreventie
De volgende interventies zijn gericht op valpreventie:
• Blijf staan
• Zicht op Evenwicht
• Bewegen Valt Goed.

a Maak een keuze voor een van deze interventies en zoek op internet naar een video of
informatie. Geef een samenvatting van de inhoud van dit programma (doelstelling,
doelgroep, inhoud).

b Geef je mening over de bruikbaarheid van deze interventie.

563Dit proefhoofdstuk wordt je aangeboden tijdens de domeinweek Zorg, Welzijn en Sport



OPDRACHT 16 Sport- en beweeggedrag 65-plus
a Geef een beschrijving van het beweeggedrag van mensen van 65 jaar en ouder.

b Noteer een aantal geschikte interventies voor deze doelgroep.

c Werk de interventie Sociaal Vitaal nader uit (doelstelling, doelgroep, inhoud).

OPDRACHT 17 Elke stap telt

! FILMPJE -  ELKE STAP TELT

a Geef een samenvatting van deze interventie.

b Geef je mening over deze interventie (sterke en minder sterke punten).

Mensen met een beperking

OPDRACHT 18 Mensen met een beperking
Geef een logische indeling in de verschillende beperkingen.

OPDRACHT 19 Beweeg- en sportgedrag
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.

! SPORTDEELNAME MENSEN MET EEN BEPERKING

a Verdeel een aantal van de acht factsheets over de leden van het groepje en presenteer de
resultaten aan elkaar.

b ies een of twee doelgroepen uit en bespreek met elkaar wat je in de rol van BOS-coördinator
kunt doen om de sportparticipatie van deze doelgroep(en) te vergroten.

OPDRACHT 20 Kinderen en jeugdigen met een beperking
a Leg uit waarom kinderen en jeugdigen met een beperking een belangrijke doelgroep

vormen voor de BOS-coördinator.
b Beschrijf het sport- en beweeggedrag van kinderen en jeugdigen met een beperking.

c Noteer drie geschikte interventies om sport en bewegen te stimuleren bij deze doelgroep.

OPDRACHT 21 Special Heroes
! FILMPJE -  SPECIAL HEROES, SPORTEN MET EEN BEPERKING

FILMPJE -  SPECIAL HEROES
FILMPJE -  SPECIAL HEROES BREDA ACTIEF

a Bekijk een van deze filmpjes over Special Heroes en geef een samenvatting van de inhoud.

b Geef je mening over dit programma (sterke en minder sterke punten).
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OPDRACHT 22 Zo kan het ook!
a Noteer de inhoud van het programma Zo kan het ook!

b Stel dat je als BOS-coördinator dit programma in jouw buurt of gemeente wil ondersteunen.
Met welke partners zou je dan samenwerking zoeken?

Mensen met een chronische aandoening

OPDRACHT 23 Chronische aandoening
a Geef een omschrijving van wat er verstaan wordt onder een chronische aandoening.

b Noteer een aantal veelvoorkomende chronische aandoeningen in Nederland.

OPDRACHT 24 Wekelijkse sportdeelname
a Plaats voor wat betreft de wekelijkse sportdeelname de volgende mensen met een

chronische aandoening in de juiste volgorde van meer naar minder sportdeelname. Het
gaat hierbij om de leeftijdsgroep 55-plus. Het gaat om mensen met:
Hartinfarct, diabetes, CVA, kanker, longaandoening, artrose, chronische ontsteking.

b Geef een verklaring voor de verschillen tussen de verschillende chronische aandoeningen.

c Noteer voor mensen met een chronische aandoening in deze leeftijdsfase de meest
populaire takken van sport.

OPDRACHT 25 Interventies
a Zoek op internet naar een aantal geschikte interventies voor mensen met een chronische

aandoening.
b Selecteer de drie meest effectieve.

OPDRACHT 26 SCALA
Werk de interventie SCALA nader uit naar doelgroep, doelstelling en inhoud van het
programma.

OPDRACHT 27 Elke stap telt
a Beschrijf de inhoud van het programma Elke stap telt.

! FILMPJE -  ELKE STAP TELT

b Geef je mening over dit programma. Wat zijn volgens jou de onderdelen die dit programma
effectief maken?
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Mensen met een lage sociaal-economische status

OPDRACHT 28 Woordspin sociaal-economische status
Een groepje van vier studenten heeft een vel papier op tafel liggen met in het midden het
woord ‘sociaal-economische status’. Om de beurt schrijven de studenten iets op het papier
wat volgens hen met sociaal-economische status te maken heeft. Als iemand niets meer
weet mag hij passen en gaat de beurt over naar de volgende.

a Bespreek de termen op het papier en kom tot een lijstje met onderwerpen die met
sociaal-economische status te maken hebben.

b Vergelijk dit lijstje met andere lijstjes uit de klas.

OPDRACHT 29 Sport- en beweeggedrag mensen met een
migratieachtergrond
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
a Mensen met een migratieachtergrond vormen een diverse groep. Verdeel met de klas

deze groep in een aantal subgroepen, bijvoorbeeld op grond van land van herkomst,
leeftijd of geslacht. Verdeel de groepen over de groepjes studenten.

b Zoek op internet naar gegevens over het sport- en beweeggedrag van de subgroep die
jouw groepje gekozen heeft.

c Presenteer het resultaat aan elkaar.

OPDRACHT 30 Belemmeringen sportdeelname
a Noteer de belangrijkste belemmeringen waarom mensen met een lage SES minder

deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten.
b Kies een belemmering uit en geef aan hoe je deze belemmering (gedeeltelijk) weg kunt

nemen.

OPDRACHT 31 Interventies lage SES
Deze opdracht kun je het beste in een groepje maken.
Enkele succesvolle interventies waar de BOS-coördinator gebruik van kan maken zijn:
• Maki
• Sportclub als Buurthuis van de Toekomst
• Be Inter ACTive – vrouwen, sport met ons mee
• Bewegen op recept bij de sport
• Simpel Fit!
• Bewegen Valt Goed!
• Communities in Beweging
• Sportkanjerclub
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• Teenpower
• Buurtsportvereniging
• Stapjefitter
• Camper-Expeditie
• Sport Zorgt
• JeugdSportPas.

a Maak in overleg met de klas een keuze uit een van de bovenstaande interventies en werk
de betreffende interventie uit (doel, doelgroep, inhoud).

b Presenteer het resultaat aan elkaar.

c Bepaal met elkaar de twee meest effectieve interventies op basis van argumenten.
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