
   
   
Aan: de scholen voor (speciaal)basisonderwijs in de gemeente Epe           28-11-2018 

 

Onderzoek naar bewegen en sport in de gemeente Epe 

 

De gemeente Epe vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor alle kinderen van de basisscholen 

om in aanraking te komen met sport en bewegen. Daarom zijn de buurtsportcoaches actief. Het is belangrijk dat 

de sport- en beweegactiviteiten die zij organiseren afgestemd zijn op de wensen en behoeften van de kinderen 

in het basisonderwijs. Daarom voert de gemeente in 2019 een grootschalig herhalingsonderzoek uit naar het 

sport- en beweeggedrag van alle basisschoolkinderen. De eerste meting heeft in 2014 plaatsgevonden. Hiervoor 

is een vragenlijst ontwikkeld waarin kinderen en ouders van kinderen kunnen aangeven wat hun wensen zijn op 

het gebied van bijvoorbeeld sporten, sportieve activiteiten in de buurt en sporten bij sportverenigingen.  

  

Met het anonieme onderzoek wil de gemeente Epe de behoeften van alle kinderen in kaart brengen. Zo wordt 

duidelijk wat kinderen leuk vinden of wat ze ervan weerhoudt om te sporten of te bewegen. Het onderzoek is 

bedoeld als input voor de buurtsportcoaches om hun inzet en activiteiten door te ontwikkelen. Wat vinden 

kinderen leuk? Staat een lichamelijke beperking in de weg om deel te nemen aan activiteiten? Op deze vragen 

zal het onderzoek antwoord geven. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de scholen en de gemeente 

Epe gerichte activiteiten organiseren. 

 

De buurtsportcoaches in Epe spelen een belangrijke rol in de gemeente. Zij organiseren activiteiten, maar werken 

ook mee aan het onderzoek. Wij stellen er prijs op dat uw school deelneemt aan het onderzoek. U hoeft alleen 

maar de vragenlijsten uit te delen aan de leerlingen. De buurtsportcoaches komen in de week van 7 t/m 11 

januari langs om doosjes met vragenlijsten af te leveren. De kinderen uit groep 1 t/m 4 nemen een vragenlijst 

mee naar huis en vullen deze samen met hun ouders/verzorgers in. Ze leveren de ingevulde vragenlijst weer in 

op school. De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen de vragenlijst voorafgaand of na afloop van bijvoorbeeld een 

gymles invullen en inleveren. In de week van 28 januari t/m 1 februari komen de buurtsportcoaches de ingevulde 

vragenlijsten ophalen. Indien het voor u lastig is om hiervoor tijd vrij te maken vernemen wij dat graag voor 14 

december a.s.  

  

Bedankt voor de medewerking! 

 

Namens de gemeente Epe:    Namens Kennispraktijk:  

Siebren Groen (beleidsontwikkelaar Sport)   Marja Nieuwenhuis-Leijenhorst (onderzoeker) 

Hans de Wilde (beleidsontwikkelaar Onderwijs) 

Vincent Rotman (Buurtsportcoach) 


