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REDENEN VOOR SPORT

2019

Het overgrote
deel van de
leerlingen geeft
aan een sport te
beoefenen bij
een sportvereniging

Van de
leerlingen heeft

BASISSCHOLEN

92%

De gemeente Gennep en veel andere partners vinden sporten en bewegen belangrijk. Vandaar dat gezamenlijk
een Genneps Sportakkoord is ontwikkeld met de ambitie dat iedereen met plezier zou moeten kunnen sporten en
bewegen. Dit geldt zeker voor de kinderen in onze gemeente. Om inzicht te krijgen in het sport- en beweeggedrag en
in de wensen en behoeften is een sport- en beweegmonitor uitgevoerd onder leerlingen van groep 5 t/m 8 van in de
gemeente Gennep. De belangrijkste resultaten worden in deze factsheet weergegeven.

2016

94%

OMDAT HET LEUK IS

66%

71%

40%

32%

40%

32%

55%

deelgenomen aan de
kennismakingslessen
van Sjors Sportief.

79%

OMDAT HET GEZOND IS

BEWEGEN

Landelijk
beweegt:

OM IN CONDITIE/ OP GEWICHT
TE KOMEN/BLIJVEN

49%

van de
basisschoolleerlingen
vijf keer per week

OM SAMEN TE ZIJN
MET VRIENDEN

29%

32%

45%

van de
basisschoolleerlingen
vijf keer per week

TOP 3 DEELNAME SPORTEN
VAN DE LEERLINGEN:

81%

2019

20%

30%

OMDAT IK GOED
BEN IN SPORT

In Gennep
beweegt:

of bij een
dansschool,
fitnesscentrum,
manege of
zwembad

Daarnaast
sporten
leerlingen
thuis of op straat

74%

2016

20%

1
31%

36%

Tevreden over sjors
sportief activiteiten

11%

Lid geworden bij
vereniging door sjors
sportief

2019
2016

VOETBAL

2
18%

SPORT VAKER DAN 1 X PER WEEK

18%

DANSEN

Van de leerlingen
gaat:

96%

4%

De sportfrequentie van jongens
(58%) ligt hoger dan van meisjes
(46%). Ditzelfde verschil was in 2016
ook terug te zien.

56%

5 dagen per week
lopend of met
de fiets naar school

In 2016
was dit:

68%

3
10%

9%

BUITENSPELEN
78% van de leerlingen gaat 3x of meer
buitenspelen. Van de basisschoolleerlingen
ervaart 51% zijn of haar speelplaats in de buurt
als (heel erg) leuk. In 2016 was dit 83%

KORFBAL

BEWEGINGSONDERWIJS / ZWEMMEN
Het overgrote deel van de leerlingen in de gemeente Gennep beoordeelt de gymlessen op hun school als
(heel erg) leuk (88%). In 2016 gaf 83% van de leerlingen dit aan.
In totaal beschikt 95% van de leerlingen in de gemeente over een zwemdiploma A. Daarnaast beschikt
81% over zwemdiploma B en 51% heeft vervolgens zwemdiploma C behaald. In 2016 had zwemdiploma
A (94%), B (82%) en C (52%), deze cijfers zijn dus nagenoeg gelijk gebleven.

