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Samenvatting

In de derde vragenlijst onder het Jongerenpanel Tilburg, die van 13 tot en met 30 juni 2013 is uitgezet,
hebben jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar vragen gekregen over Tilburg en sport. Naast
jongeren uit het Jongerenpanel zijn ook andere jongeren via een algemene link via Facebook e.d.
uitgenodigd om de enquête in te vullen. In totaal hebben 250 jongeren meegewerkt aan het onderzoek,
191 jongeren die lid zijn van het panel en 59 jongeren die de enquête via de algemene link hebben
ingevuld. De respons op het onderzoek onder de panelleden bedraagt 34%, wat lager is dan de bij de vorige
metingen. Er is voor dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen studenten en niet-studenten. Beide
groepen hebben verschillende vragen gekregen. Dat betekent dat niet iedereen alle vragen heeft
beantwoord.
Hier de belangrijkste resultaten!
Stoppen jongeren met hun teamsport als ze naar de middelbare school gaan?
• Eén op de zes jongeren is gestopt met het beoefenen van een teamsport, de helft van de jongeren
echter niet.

•

Jongeren stoppen veelal met hun teamsport omdat school veel tijd kost, andere dingen leuker zijn om
te doen of omdat men de sport zelf niet meer leuk vindt.

•
•
•

Achteraf mist de helft van de jongeren die zijn gestopt het sporten.

•

Even iets heel anders doen dan school (31%) is de belangrijkste meerwaarde om te sporten, naast
gezelligheid (27%) en bewegen (23%).

Eén op de drie jongeren die zijn gestopt, is alsnog lid geworden van een sportschool.
Jongeren die zijn blijven sporten, doen dit omdat ze hun sport leuk vinden (44%). Daarnaast vinden zij
bewegen belangrijk (24%) of willen ze verder met sport (18%).

In hoeverre hebben jongeren een gezond gewicht?

•

Bijna twee derde van de jongeren heeft een gezond gewicht (63%). De overige jongeren hebben vaker
een ondergewicht (26%) dan een overgewicht (11%).

•

Van de jongeren vindt twee derde zichzelf gezond, 6% vindt dat het niet zo best (4%) of slecht (2%) is
gesteld met hun gezondheid. Jongeren met overgewicht vinden vaker dat het niet zo best is gesteld
met hun gezondheid (25%). Jongeren met ondergewicht vinden hun gezondheid juist vaker heel goed
(27% tegenover 18% gemiddeld).

•

De helft van de jongeren heeft de week voorafgaand aan het onderzoek vijf dagen of meer minimaal
één uur bewogen. Een kwart heeft dit drie of vier dagen gedaan en één op de vijf jongeren minder dan
drie dagen.

•

Wanneer jongeren wordt gevraagd of ze voldoende bewegen dat vindt iets meer dan de helft dat ze
voldoende bewegen, een derde is van mening dat dit onvoldoende is.

•

Er is een duidelijke relatie tussen het gewicht, de gezondheid en het aantal dagen dat men minimaal
beweegt en het oordeel over de hoeveelheid beweging die men heeft.
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•

Jongeren die maximaal twee dagen per week minimaal één uur bewegen, jongeren die hun
gezondheid beoordelen als ‘gaat wel’, ‘niet zo best’ of slecht en jongeren met (extreem) overgewicht
geven veel vaker aan onvoldoende te bewegen.

•

Qua gedrag zijn jongeren vooral bereid gezonder te gaan eten (44% waarschijnlijk tot zeker) en meer
te gaan bewegen (42%). Jongeren zijn duidelijk minder bereid om minder alcohol te gaan drinken: 9%
waarschijnlijk tot zeker wel, 28% waarschijnlijk tot zeker niet.

•

Van de jongeren die roken, wil circa twee derde zeker minder gaan roken en mogelijk zelfs stoppen.

Welke rol speelt sport bij het aantrekken van studenten?

•

De opleiding is de belangrijkste reden waarom jongeren kiezen voor Tilburg (83%). Daarnaast spelen
de nabijheid ten opzichte van het ouderlijk huis (41%) en de kwaliteit van de opleiding (41%) een
belangrijke rol. Tilburg als stad is voor ruim een kwart van de studenten een reden om te kiezen voor
Tilburg.

•

Studenten vinden goede sportvoorzieningen (erg) belangrijk (76%). Bij de keuze voor Tilburg heeft dit
bij 27% nauwelijks een rol gespeeld en bij 4% geen enkele.

•
•

Bijna de helft van de studenten beschikt over een studentensportkaart.
De helft van de studenten vindt het goed dat Tilburg zich als sportstad profileert, de overige studenten
geven veelal aan dat dit voor hen niets uitmaakt.

Wat weten studenten van het Groot Nederlands Studentenkampioenschap?

•

Eén op de zes studenten heeft wel eens gehoord van het GNSK, bijna een vijfde heeft hier vaag iets
over gehoord. Twee op de drie studenten heeft dus nog nooit iets vernomen over het GNSK.

•
•

Eén op de zes studenten weet dat Tilburg in 2014 het GNSK organiseert.
Van de studenten gaat 4% hieraan deelnemen en denkt een derde eraan het GNSK te gaan bezoeken.

Wat ervaren jongeren van Tilburg en sporttalenten?

•

De meeste jongeren merken dat Tilburg hecht aan sport. Zo merkt 29% hier zeker iets van en nog eens
36% soms. De vele sportvoorzieningen en sportactiviteiten zijn hier voor jongeren getuige van, evenals
de vele affiches en posters, de financiële bijdrage van de gemeente ten behoeve van sport, de tryoutsport voor kinderen en de aanwezigheid van sportopleidingen en opleidingen die rekening houden
met topsporters.

•

Eén op de drie jongeren vindt dat Tilburg voldoende te bieden heeft voor sporttalenten. Men wijst
hierbij vooral op de goede sportvoorzieningen als de Ireen Wüst IJsbaan, het zwembad en het
sportcomplex T-Kwadraat, maar ook op de sportopleiding bij het Koning Willem II College en de wijze
waarop bij de universiteit rekening wordt gehouden met sporttalenten. Eén op de tien jongeren is van
mening dat Tilburg onvoldoende te bieden heeft, vooral in financiële zin. De overige 58% weet niet of
Tilburg voldoende te bieden heeft voor talenten.

•

Jongeren weten heel goed dat het Koning Willem II College beschikt over een sportklas (62%). De
Johan Cruijff University is iets minder bekend, maar ook hiervan weet bijna de helft van de jongeren
dat deze opleiding bestaat.
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Inleiding
Van 13 juni tot en met 30 juni 2013 is onder het Jongerenpanel van Tilburg de derde vragenlijst uitgezet.
Het onderwerp is deze keer ‘Tilburg en sport’. Bij de eerste meting ging het om armoede en bij de tweede
om veiligheid. De uitnodiging is gestuurd naar 560 jongeren die deelnemen aan het Jongerenpanel van
Tilburg. Jongeren in de leeftijd van 12 jaar tot en met 23 jaar zijn uitgenodigd. Naast de jongeren uit het
jongerenpanel hadden ook andere jongeren de mogelijkheid om de vragenlijst via een algemene link,
aangekondigd in verschillende social media, invullen.
In totaal hebben 250 jongeren aan het onderzoek meegewerkt, 191 jongeren die lid zijn van het panel en
59 jongeren die via een algemene link de enquête hebben ingevuld. Een klein deel (11 jongeren) die de
enquête via de algemene link hebben ingevuld, heeft zich aangemeld voor het jongerenpanel.
In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen van sport aan de orde. Een deel van de onderwerpen is
gericht op jongeren die naar de middelbare school gaan, zoals ‘Stoppen met sporten’ en ‘Jongeren op
gezond gewicht’. Een ander deel is meer specifiek op studenten, zoals ‘de rol van sport bij het aantrekken
van studenten’ en ‘Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap’. Op basis van een selectievraag (op
welke opleiding men zit) is een onderscheid gemaakt tussen studenten en niet-studenten en op deze
manier is sturing gegeven aan de vragenlijst. De vragen over stoppen met sporten en gezond gewicht zijn
zodoende niet gesteld aan studenten aan het Hbo of de Universiteit, de vragen die op studenten zijn
gericht uiteraard juist wel Vragen over ‘Tilburg en sporttalenten’ zijn aan beide groepen jongeren gesteld.
Een derde van de jongeren die de enquête hebben ingevuld, is 12 tot en met 16 jaar oud, 13% is 17 of 18
jaar, ruim een kwart 18 tot en met 21 jaar en een kwart is 22 jaar of ouder. Wat betreft het
opleidingsniveau volgt bijna een derde een WO-opleiding en ruim een kwart een Hbo-opleiding. Vier op de
tien jongeren zitten nog op de middelbare school. Slechts enkelen volgen een Mbo-opleiding.
In de rapportage zijn de resultaten van deze derde Jongerenpeiling weergegeven. Het gaat hierbij dus om
de mening van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek en niet om de mening van DE
Tilburgse jongere! Om deze reden wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen panel- en niet-panelleden.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de redenen waarom jongeren stoppen met sporten als ze naar de
middelbare school gaan. ‘Jongeren op gezond gewicht’ vormt het onderwerp van hoofdstuk 2. In hoofdstuk
3 wordt aandacht besteed aan de rol die sport speelt bij het aantrekken van studenten naar Tilburg. Het
Groot Nederlands Studenten Kampioenschap staat centraal in hoofdstuk 4. De rapportage wordt in
hoofdstuk 5 afgesloten met Tilburg en sporttalenten.
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1

Stoppen middelbare scholieren met hun teamsport?

Een groot deel van de jongeren zit op de lagere school op een teamsport als voetbal en hockey. Het
idee bestaat dat wanneer jongeren naar de middelbare school gaan, dit vaker een aanleiding is om
met deze teamsport te stoppen.
Stoppen jongeren met hun teamsport als ze naar de middelbare school gaan? (%) N=118
meteen gestopt
8%
iets later gestopt
9%

nooit teamsport beoefend
30%

niet gestopt
53%

De helft van de jongeren geeft aan dat men is blijven sporten toen men naar de middelbare school ging.
Het aandeel jongeren dat wel is gestopt, is relatief beperkt: 8% is meteen gestopt en nog eens 9% iets later
(meestal in de tweede klas). Drie op de tien jongeren geven aan nooit een teamsport te hebben beoefend.
De redenen waarom jongeren zijn gestopt met sporten zijn divers. School kost te veel tijd (42%, 8
jongeren), andere dingen waren leuker om te doen (37%, 7 jongeren) en men vond de sport zelf niet meer
leuk (32%, 6 jongeren) zijn de belangrijkste redenen voor jongeren om te stoppen.
De helft van de jongeren die zijn gestopt met sporten, vindt het achteraf jammer, veelal omdat men het
sporten mist. De reden dat school minder tijd kost dan gedacht, speelt vrijwel geen rol.
Iets meer dan de helft van de jongeren die zijn gestopt, heeft geen andere sport meer opgepakt op de
middelbare school. De meeste jongeren die dit wel hebben gedaan, zijn lid geworden van een sportschool
(circa een derde van de jongeren die zijn gestopt).
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Waarom jongeren zijn jongeren blijven sporten? (%) N=62
Doe aan een leuke sport

44%

Ik vind bewegen belangrijk

24%

Ben een echte sporter / wil er mee verder

18%

Zit in een leuk team

7%

Vanwege de sociale contacten (vrienden / vriendinnen)

5%

Moet van mijn ouders

2%

Andere reden

2%

Jongeren die zijn blijven sporten, doen dit vooral omdat men de betreffende sport leuk vindt (44%).
Daarnaast vindt een kwart bewegen belangrijk en bijna een vijfde van de jongeren heeft aangegeven te zijn
blijven sporten omdat men zichzelf als een echte sporter ziet. Er is vrijwel geen enkele jongere die is blijven
sporten omdat dit van de ouders moet.

Wat is de belangrijkste meerwaarde van sporten tijdens de middelbare school? (%) N=62
Even iets heel anders doen dan school

31%

Gezelligheid

27%

Bewegen

23%

Goed zijn in sport / talent ontwikkelen
Andere reden

18%
2%

Als jongeren die een teamsport zijn blijven beoefenen wordt gevraagd wat zij de belangrijkste meerwaarde
vinden, dan geeft bijna een derde aan ‘even iets heel anders te doen dan school’. En kwart ervaart de
meerwaarde vooral in de gezelligheid, bijna een kwart in het bewegen en een vijfde geeft aan vooral talent
te willen ontwikkelen. Meisjes zien vooral de meerwaarde in even iets anders dan school (45%), jongens
meer dan gemiddeld in bewegen (35%) en gezelligheid (35%).
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2

Jongeren op gezond gewicht

In hoeverre is er bij jongeren sprake van (over)gewicht (%) N=116
ernstig overgewicht
2%
overgewicht
7%

extreme obesitas
2%
ondergewicht
26%

gezond gewicht
63%

Op basis van de lengte en het gewicht van jongeren is de BMI-score berekend (gewicht/lengte2). Op basis
van de BMI-score bestaan zijn uitspraken mogelijk over overgewicht of ondergewicht. Bij een kwart van de
jongeren is volgens de BMI-score sprake van ondergewicht en één op de tien jongeren heeft overgewicht,
waarvan 2% ernstig en bij eveneens 2% is sprake van extreme obesitas. Ondergewicht komt meer dan
gemiddeld voor bij jongeren van 12 tot en met 14 jaar (55%).

Hoe gezond vinden jongeren zichzelf? (%) N=117
Slecht
Niet zo best 2%
4%

Heel goed
18%

Gaat wel
25%
Goed
51%

Twee op de drie jongeren zijn van mening dat het goed (51%) tot heel goed (18%) is gesteld met hun eigen
gezondheid. Nog eens een kwart geeft aan dat het wel gaat. Van de jongeren vindt 6% dat het niet zo best
(4%) of zelfs slecht (2%) is gesteld met hun gezondheid.
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In hoeverre voelen jongeren zich gezond gerelateerd aan (over/onder)gewicht onder jongeren (%) N=116
ondergewicht

gezond gewicht

(extreem) overgewicht

heel goed

27%

47%

16%

20%

58%

25%

23%

50%

goed

gaat wel

3% 3%

2%
1%

25%

niet zo best

slecht

Jongeren met overgewicht zijn minder tevreden met hun gezondheid dan jongeren met een gezond
gewicht of met onderwicht. Opvallend genoeg geven jongeren met ondergewicht vaker aan hun
gezondheid heel goed te vinden (27%) dan jongeren met een gezond gewicht (16%).
Gemiddeld genomen beoordeelt driekwart van de jongeren met een gezond gewicht of met ondergewicht
de eigen gezondheid als goed tot heel goed. Van de jongeren met overgewicht is dit een kwart. Toch geeft
geen enkele jongere met overgewicht aan over een slechte gezondheid te beschikken.

Hoeveel dagen hebben jongeren de week voorafgaand aan het onderzoek minimaal één uur bewogen (%)
N=116
minder dan 3 dagen
21%
5 dagen of meer
52%

3 of 4 dagen
27%

De helft van de jongeren heeft de week voorafgaand aan het invullen van de enquête 5 dagen of meer
minimaal één uur bewogen (lopen of fietsen van en naar school, gymmen op school, sporten bij een
sportvereniging en sporten buiten een sportvereniging, bv. voetballen op straat). Een kwart van de
jongeren heeft drie of vier dagen minimaal één uur bewogen en een vijfde heeft dit maximaal twee dagen
gedaan.
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Vinden jongeren dat ze voldoende beweging hebben gehad, gerelateerd aan het aantal dagen dat jongeren
minimaal één uur hebben bewogen, de ervaren gezondheid en aan (over/onder)gewicht onder jongeren (%)
N=116
Totaal

57%

8%

35%

0%
5 dagen of meer

66%

3 of 4 dagen

58%

maximaal 2 dagen

33%

7%

35%
59%

8%

heel goed

95%

goed

5%

65%

gaat wel
niet zo best / slecht*

26%

8%

24%

10%

7%

69%

14%

ondergewicht

86%

63%

gezond gewicht

10%

60%

(extreem) overgewicht*

8%

17%
voldoende

25%

27%
32%

83%
weet niet

onvoldoende

* kleine absolute aantallen

Iets meer dan de helft van de jongeren vindt dat ze voldoende bewegen, een derde vindt dat men niet
voldoende beweegt.
Jongeren die zich heel gezond voelen, geven bijna allemaal aan voldoende te bewegen. Ook jongeren die
zich goed voelen, vinden vaak dat men voldoende beweegt (65% voldoende). Toch vindt een kwart dat ze
onvoldoende bewegen. Jongeren die minder te spreken zijn over hun gezondheid (gaat wel tot niet zo best
of slecht) geven beduidend vaker aan te weinig te bewegen: 72% onvoldoende.
Vooral jongeren met (extreem) overgewicht bewegen onvoldoende (83%).
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In hoeverre zijn jongeren bereid hun rook-, drink- en eetgedrag aan te passen (%) N=115
Gezonder gaan eten

17%

19%

Meer gaan bewegen/sporten

Niet meer dronken worden

9%

Stoppen met roken

10%

Minder gaan roken

11%

Minder alcohol gaan drinken

27%

24%

23%

6%

5%

11%

11%

24%

3%

18%

4%

18%

3%

13%

65%

83%

3%

3%

83%

6% 3% 6%

20%

8%

57%

Ja, zeker wel

Ja, waarschijnlijk wel

Misschien wel / misschien niet

Waarschijn-lijk niet

Zeker niet

Niet van toepassing

Jongeren hebben de vraag gekregen in hoeverre zij bereid zijn hun rook-, eet- en drinkgedrag aan te
passen. Van al deze gedragsveranderingen zijn jongeren het meest bereid gezonder te gaan eten (44%
waarschijnlijk tot zeker wel) of meer te gaan bewegen (42%). Van de jongeren geeft 15% aan (waarschijnlijk
tot zeker) niet meer dronken te worden tegenover eveneens 15% die ervan uitgaat dat dit (waarschijnlijk
tot zeker) wel het geval zal zijn. Circa één op de tien jongeren denkt te gaan stoppen met roken of minder
te gaan roken en minder te gaan drinken. Het aandeel jongeren dat ervan uitgaat dat men (waarschijnlijk
tot zeker) niet minder gaat drinken is beduidend groter, namelijk 28%.

In hoeverre zijn jongeren bereid hun rook-, drink- en eetgedrag aan te passen (%) N=115
Minder gaan roken

68%

Stoppen met roken

Gezonder gaan eten

Meer gaan bewegen/sporten

63%

20%

Ja, zeker wel

Ja, waarschijn-lijk wel

14%
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4%

21%

4%

10%

18%

46%

Misschien wel / misschien niet

16%

14%

32%

15%

11%

5% 5%

27%

18%

8%

16%

29%

26%

25%

14%

11%

33%

22%

Niet meer dronken worden

Minder alcohol gaan drinken

5%

Waarschijnlijk niet

Zeker niet

Niet alle jongeren roken en drinken echter. Wanneer alleen wordt gekeken naar de jongeren die hebben
aangegeven hun gedrag te willen veranderen dan is de bereidheid om te stoppen of te minderen met roken
het grootst. Zo is circa twee derde van de jongeren hier zeker toe bereid. De bereidheid om minder te gaan
drinken is dan het kleinst: 14% wil zeker minder gaan drinken en 8% waarschijnlijk. Het aandeel jongeren
dat dit waarschijnlijk (46%) tot zeker (18%) niet gaat doen, ligt veel hoger.
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3

Rol van sport bij het aantrekken van studenten

Waarom kiezen studenten voor Tilburg als stad om te gaan studeren? (%) N=102
83%

De opleiding / studie
Nabijheid ten opzichte van je ouderlijk
huis

41%

Kwaliteit van de opleiding

41%

28%

Tilburg als stad
Familie/kennissen/vrienden die hier al
studeren

23%

Aanbod
studentenkamers/studentenwoningen

23%

Het (studenten)verenigingsleven in
Tilburg

19%

Andere reden

2%

Jongeren gaan vooral in Tilburg studeren vanwege de opleiding. Van de jongeren geeft 83% aan dat dit een
rol speelde. Daarnaast spelen ook de nabijheid van het ouderlijk huis (41%) en de kwaliteit van de opleiding
(41%) een belangrijke rol. Tilburg als stad wordt door ruim een kwart van de jongeren naar voren gebracht
en de reden dat anderen die men kent hier al studeren of het aanbod aan kamers door bijna een kwart. Het
(studenten)verenigingsleven vormde voor één op de vijf studenten (mede) een aanleiding om te kiezen
voor Tilburg. De kwaliteit van de opleiding speelt een grotere rol bij studenten die een universitaire
opleiding volgen (57%) dan bij Hbo-studenten (21%).

Hoe belangrijk vinden studenten goede sportvoorzieningen in Tilburg? (%) N=101
Heel onbelangrijk
Onbelangrijk 2%
4%

Heel belangrijk
19%

Neutraal
18%

Belangrijk
57%

Jongeren hechten veel belang aan goede sportvoorzieningen. Zo geeft driekwart van de jongeren aan dit
belangrijk (57%) tot heel belangrijk (19%) te vinden. Slechts 6% hecht hier geen waarde aan ((heel)
onbelangrijk).
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Welk belang hechten jongeren aan de sportmogelijkheden in Tilburg bij de keuze voor Tilburg om te gaan
studeren? (%) N=101
grote rol
4%

nauwelijks een rol
27%

geen enkele rol
69%

Ondanks het belang dat jongeren die in Tilburg studeren hechten aan goede sportvoorzieningen, hebben
de sportvoorzieningen zelf vrijwel geen rol gespeeld bij de keuze voor Tilburg als studiestad. Zo geeft twee
derde geeft aan dat dit geen enkele rol heeft gespeeld. Voor 4% speelde dit een grote rol en voor 27%
nauwelijks een rol.

In hoeverre zijn studenten in het bezit van een studentensportkaart? (%) N=101

studentensportkaart
45%

geen studentensportkaart
55%

Bijna de helft van de studenten heeft een studentensportkaart. Meisjes hebben meer dan gemiddeld een
studentensportkaart (50% tegenover 23% van de jongens). Universitaire studenten hebben vaker (52%) een
studentenkaart dan Hbo-studenten (33%).
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Hoe vinden studenten het dat Tilburg zich profileert als sportstad? (%) N=101
niet goed
10%

goed
50%
maakt mij niets uit
40%

De helft van de studenten vindt het goed dat Tilburg zich profileert als sportstad. De overige studenten
maakt het niet uit. Eén op de tien studenten geeft aan dit niet goed te vinden.
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4

Het GNSK

Het GNSK staat voor Groot Nederlands Studenten Kampioenschap. Dit kampioenschap is een grootschalig
jaarlijks terugkerend sportevenement waar studentensporters van alle Nederlandse Universiteiten en
Hogescholen strijden om de titel ‘Nederlands Studentenkampioen’.

Weten studenten van het GNSK? (%) N=101
van gehoord
16%

vaag
19%

nooit van gehoord
65%

Eén op de zes studenten heeft ooit gehoord van het GNSK en een vijfde weet dit niet zeker (vaag). Twee
derde van de studenten geeft echter aan niet te weten dat het GNSK bestaat.

Weten studenten dat het GNSK in 2014 in Tilburg plaatsvindt? (%) N=101
bekend
16%

onbekend
84%

Eén op de zes studenten weet dat in 2014 het GNSK wordt georganiseerd in Tilburg.
Dit zijn vooral studenten die ook weten van het bestaan van het GNSK (56%), maar ook studenten die
slechts vaag iets weten van het GNSK (26%). Studenten die aan de universiteit studeren zijn vaker op de
hoogte (21%) dan Hbo-studenten (8%).
Slechts 1% heeft ooit deelgenomen of een bezoek gebracht aan het GNSK (1 respondent).

16

Gaan studenten aan het GNSK deelnemen of gaan zij het bezoeken? (%) N=100
deelnemen
4%

alleen bezoeken
34%
niet bezoeken
62%

Van de studenten geeft 4% aan in 2014 te gaan deelnemen aan het GNSK in Tilburg, een derde wil het
GNSK wel gaan bezoeken. Het merendeel (62%) denkt dit sportevenement echter niet te gaan bezoeken.
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5

Tilburg en sporttalenten

Tilburg hecht veel belang aan sport en aan sporttalenten.
Hebben jongeren ooit iets gemerkt van het belang dat Tilburg hecht aan sport? (%) N=238

zeker
29%
nog nooit
35%

soms
36%

Het merendeel van de jongeren heeft gemerkt dat Tilburg veel belang hecht aan sport. Ruim een kwart
heeft hiervan zeker iets gemerkt, ruim een derde soms. Hbo-studenten hebben dit over het algemeen iets
vaker gemerkt (31% zeker) dan studenten van de universiteit (24%).
Jongeren hebben op veel verschillende manieren gemerkt. De vele sportevenementen en activiteiten die
worden georganiseerd, worden het meest naar voren gebracht. Een aantal jongeren wijst specifiek op de
subsidie die de gemeente hierbij verstrekt. Daarnaast zijn er ook posters, vlaggen en affiches over sport en
sportactiviteiten die in de stad, op scholen en universiteiten hangen. Andere zaken die vaker worden
genoemd zijn: de aanwezige sporthallen, het subsidiëren van het opknappen van sportvoorzieningen, de
try-out sport voor kinderen van de basisschool, de (studenten)sportpas en de specifieke
combinatieopleidingen waarin jongeren naast hun studie kunnen sporten.

Heeft Tilburg voldoende te bieden voor sporttalenten? (%) N=237
ja
32%

weet niet
58%
nee
10%

Eén op de drie jongeren is van mening dat Tilburg voldoende te bieden heeft voor sporttalenten, een veel
kleiner deel (10%) is van mening dat dit niet zo is. De overige jongeren (58%) weten niet of Tilburg
voldoende te bieden heeft. Studenten die aan de universiteit studeren zijn over het algemeen iets
positiever (35%) dan Hbo-studenten (24%).
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Wanneer jongeren moeten aangeven waarom Tilburg voldoende te bieden heeft, wijzen ze vooral op de
vele sportvoorzieningen zoals onder andere de Ireen Wüst IJsbaan, het zwembad, het sportcomplex Tkwadraat en de sportopleiding aan het Koning Willem II College. Ook op de universiteit wordt rekening
gehouden met het beoefenen van topsport. Naast sportvoorzieningen zijn er ook veel sportverenigingen,
waar een groot scala aan sporten, ook op hoog niveau wordt aangeboden en voor getalenteerde sporters is
er een bootcamp.
Jongeren die van mening zijn dat Tilburg niet voldoende te bieden heeft, geven vooral aan dat er te weinig
geld hiervoor is. Ook de voorzieningen en de begeleiding zijn niet professioneel genoeg om echt topsport te
bedrijven, geven enkele jongeren aan. Het idee leeft dat Tilburg niet beter scoort op dit punt dan andere
steden.
Weten jongeren dat Tilburg beschikt over de Johan Cruijff University en de sportklas van het Koning Willem
II college / Midden Brabant College? (%) N=236
sportklas Koning Willem II
College

Johan Cruijff University

45%

19%

bekend en weet wat het inhoudt

17%

27%

38%

55%

bekend maar weet niet wat het inhoudt

onbekend

De sportklas van het Koning Willem II College is goed bekend bij de jongeren. Bijna de helft van de jongeren
weet van het bestaan hiervan af en weten daarnaast ook wat dit inhoudt. Eén op de zes jongeren weet
alleen dat het bestaat. Studenten aan de universiteit weten veel minder vaak van de sportklas (26%). Het
zijn dan ook 22-plussers die minder vaak op de hoogte hiervan zijn (37%). De Johan Cruijff University is iets
minder bekend. Toch weet bijna de helft van de jongeren dat Tilburg beschikt over de Johan Cruijff
University. Een deel van hen (19%) weet ook wat deze opleiding te bieden heeft, een iets groter deel weet
alleen dat deze opleiding er is (27%). Ook hiervan zijn studenten aan de universiteit iets minder op de
hoogte (62% nooit van gehoord) dan Hbo-studenten (49%).
Van de jongeren die de enquête hebben ingevuld heeft 1 persoon de talenstatus van het NOC*NCF en 6% is
topsporttalent binnen de eigen vereniging.
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Bijlage A Vragenlijst

SELECTIEVRAGEN
Voor dit onderzoek zijn twee doelgroepen onderscheiden: studenten en niet-studenten. Op hoofdlijnen
komt het er op neer, dat het eerste vraagblok is gesteld aan jongeren die niet studeren aan het Hbo of de
Universiteit, het tweede vraagblok is juist wel gesteld aan studenten en niet aan middelbare scholieren.
Door middel van twee volgende selectie-vragen zijn de jongeren door de vragenlijst gestuurd.
Iedereen (panelleden in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar én de jongeren die via de open link meewerkte)
kregen als eerste deze vraag:
1. Ga je naar school, studeer je, werk je of ben je werkloos / werkzoekend.
(Het gaat om de belangrijkste bezigheid in jouw dagelijks leven)
1. Ik zit op school (basis/middelbare school)
2. Ik studeer (mbo / hbo / wo)
3. Ik werk (meer dan 12 uur per week)
4. Ik werk niet, maar ben wel op zoek naar werk
5. Iets anders, namelijk:
Iedereen die koos voor antwoord optie 3, 4 of 5 werd gelinkt naar het eerste vraagblok voor nietstudenten. Jongeren die gekozen hadden voor optie 1 of 2 kregen de volgende vervolgvraag.
2. Op welke school of opleiding zit je?
1. Basisschool
2. VMBO
3. HAVO
4. VWO
5. Gymnasium
6. MBO
7. HBO
8. Universiteit
9. Anders, namelijk
Bij antwoord 2, 3, 4, 5, 6 en 9 kwam men direct bij de eerste vraag van het vraagblok voor niet-studenten,
bij antwoord 1 werd men doorgelinkt naar vraag 8 van dit vraagblok (Tilburg en Sporttalenten). De Hbo- en
Wo-studenten kregen nog de vraag waar men studeert, waarna men doorging naar het vraagblok voor
studenten.

20

VRAGENLIJST JONGERENPANEL SPORT juni 2013

NIET-STUDENTEN

A. Waarom stoppen jongeren vaker met sporten als ze naar de middelbare school gaan
1. Sommige jongeren zitten op de lagere school op een (team)sport als voetbal, hockey en
dergelijke. Een aantal jongeren stopt hiermee als ze naar de middelbare school gaan:
sommigen meteen, anderen iets later, een aantal blijft ook sporten.
Behoor jij tot een van deze groepen?
□
□
□
□

Ja, ik ben gestopt toen ik naar de middelbare school ging
Ja, maar ik ben niet meteen gestopt maar iets later
door naar vraag 2
Nee, ik ben blijven sporten toen ik naar de middelbare school ging door naar vraag 6
Ik deed niet aan een teamsport op de lagere school

2. In welke klas ben je gestopt?
□
□
□

Eerste klas
Tweede
Later, namelijk ………..

3. Waarom ben je gestopt?
□
□
□
□
□
□
□

Vond de sport niet meer leuk
Kreeg het te druk met school
Vrienden / vriendinnen stopten ermee
Vond andere dingen opeens leuker om te gaan doen
Niet ‘’cool’’
Werd te duur
Andere reden, namelijk ………………………………..

4. Vind je het achteraf jammer dat je bent gestopt? Zo ja waarom?
□
□
□
□

Nee
Ja, omdat ik toch niet zoveel tijd kwijt ben aan school dan ik dacht
Ja, omdat ik het sporten toch mis
Ja, om een andere reden namelijk ……………………….

5. Ben je op de middelbare school nog een andere sport gaan uitoefenen? Zo ja, welke?
□
□
□
□

Nee
Ja, lid geworden van een sportschool
Ja, namelijk ……………………………………
Ja, namelijk …………………………………..

DOOR NAAR Tilburg en sporttalenten
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6. Wat is de belangrijkste reden dat je bent blijven sporten?
□
□
□
□
□
□
□

Doe aan een leuke sport
Zit in een leuk team
Ik vind bewegen belangrijk
Ben een echte sporter / wil er mee verder
Moet van mijn ouders
Vanwege de sociale contacten (vrienden / vriendinnen)
Andere reden , namelijk ………………….

7. Wat is voor jou de belangrijkste meerwaarde van sporten tijdens de middelbare school?
Maximaal één antwoord!
□
□
□
□
□

Bewegen
Gezelligheid
Even iets heel anders doen dan school
Goed zijn in sport / talent ontwikkelen
Andere reden , namelijk ………………….

B. Tilburg en sporttalenten
8. Tilburg hecht veel belang aan sport. Heb je hier ooit iets van gemerkt?
□
□
□

Ja, zeker, namelijk: ………..
Ja, soms, namelijk: ………..
Nee, nog nooit

9. Tilburg wil sporttalenten iets te bieden hebben. Vind jij dat Tilburg genoeg te bieden heeft
voor sporttalenten? Kun je ook aangeven waarom?
□
□
□

Ja, omdat ……………………………
Nee, omdat …………………………………
Heb ik geen idee van

10. Tilburg beschikt over de Johan Cruijff University. Wist je dit? Zo ja, weet je ook wat deze
opleiding inhoudt en voor wie die opleiding is bedoeld?
□
□
□

Ja, wel van gehoord maar heb geen idee wat dit inhoudt
Ja, van gehoord en weet ook wat dit inhoudt
Nee, nooit van gehoord
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11. Weet je van het bestaan van de sportklas van het Koning Willem II College / MiddenBrabant College? Zo ja, weet je ook wat deze opleiding inhoudt en voor wie die opleiding is
bedoeld?
□
□
□

Ja, wel van gehoord maar heb geen idee wat dit inhoudt
Ja, van gehoord en weet ook wat dit inhoudt
Nee, nooit van gehoord

12. Ben je zelf bezig met topsport: heb je een talentstatus van het NOC*NCF of heb je binnen
je eigen vereniging de status van topsporttalent?
□
□
□

Ja, talentstatus van NOC*NCF
Ja, topsporttalent binnen eigen vereniging
Nee

C. Jongeren op gezond gewicht
13. Hoeveel kilo weeg je? (zonder kleren)
------------------------- kg
14. Hoe lang ben je (zonder schoenen)
------------------------- cm
15. Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?
□
□
□
□
□

Heel goed
Goed
Gaat wel
Niet zo best
Slecht

16. Neem de afgelopen week in gedachten. Hoeveel dagen van de week besteed je dan
minimaal één uur aan alle hierna genoemde activiteiten bij elkaar opgeteld: lopen of
fietsen van en naar school, gymmen op school, sporten bij een sportvereniging en sporten
buiten een sportvereniging om (bijvoorbeeld voetballen op straat)?
□
□
□
□
□
□
□
□

Geen enkele dag
Een dag
Twee dagen
Drie dagen
Vier dagen
Vijf dagen
Zes dagen
Zeven dagen
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17. Denk je dat je genoeg aan lichamelijke activiteit doet?
□
□
□

Ja
Nee
Weet ik niet

18. Geef hieronder aan in hoeverre je het eens bent met de onderstaande uitspraken
Ik ben van plan om binnenkort ………
Kruis op iedere regel één hokje aan.
Ja, zeker
wel

Ja,
waarschijnlijk wel

Misschien
wel /
misschien
niet

Waarschijnlijk niet

Zeker niet

Niet van
toepassing

Minder te gaan
roken
Te stoppen met
roken
Minder alcohol te
gaan drinken
Niet meer dronken
te worden
Gezonder te gaan
eten
Meer te gaan
bewegen/sporten

Standaardvragen toevoegen over het lid willen blijven van het jongerenpanel.
HARTELIJK BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING
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STUDENTEN

D. Rol van sport bij het aantrekken van studenten
1. Welke aspecten hebben een rol gespeeld bij de keuze om in Tilburg te gaan studeren?
□
□
□
□
□
□
□
□

De opleiding / studie
Kwaliteit van de opleiding
Nabijheid ten opzichte van je ouderlijk huis
Aanbod studentenkamers/studentenwoningen
Tilburg als stad
Familie/kennissen/vrienden die hier al studeren
Het (studenten)verenigingsleven in Tilburg
Andere reden ………………..

2. Hoe belangrijk vind je de aanwezigheid van goede sportvoorzieningen in Tilburg?
□
□
□
□
□

Heel belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Heel onbelangrijk

3. In hoeverre hebben de sportmogelijkheden van Tilburg een rol gespeeld bij de keuze voor
Tilburg als stad om te gaan studeren?
□
□
□

Grote rol
Nauwelijks een rol
Geen enkele rol

4. Heb je op dit moment zelf een studentensportkaart?
□
□

Ja
Nee

5. Vind je het goed dat Tilburg zich profileert als sportstad?
□
□
□

Ja
Maakt mij niet uit
Nee
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E. Tilburg en sporttalenten
6. Tilburg hecht veel belang aan sport. Heb je hier ooit iets van gemerkt?
□
□
□

Ja, zeker , namelijk: ………..
Ja, soms , namelijk: ………..
Nee, nog nooit

7. Tilburg wil sporttalenten iets te bieden hebben. Vind jij dat Tilburg genoeg te bieden heeft
voor sporttalenten? Kun je ook aangeven waarom?
□
□
□

Ja omdat ……………………………
Nee omdat …………………………………
Dat weet ik niet

8. Tilburg beschikt over de Johan Cruijff University. Wist je dit? Zo ja, weet je ook wat deze
opleiding inhoudt en voor wie deze opleiding is bedoeld?
□
□
□

Ja, wel van gehoord maar heb (vrijwel) geen idee voor wie die is en wat deze
inhoudt
Ja, van gehoord en weet ook voor wie die is en wat deze inhoudt
Nee, nooit van gehoord

9. Weet je van het bestaan van de sportklas van het Koning Willem II College / MiddenBrabant College? Zo ja, weet je ook wat deze opleiding inhoudt en voor wie die opleiding is
bedoeld?
□
□
□

Ja, wel van gehoord maar heb (vrijwel) geen idee voor wie die is en wat deze
inhoudt
Ja, van gehoord en weet ook voor wie die is en wat deze inhoudt
Nee, nooit van gehoord

10. Ben je zelf bezig met topsport: heb je een talentstatus van het NOC*NCF of heb je binnen
je eigen vereniging de status van topsporttalent?
□
□
□

Ja, talentstatus van NOC*NCF
Ja, topsporttalent binnen eigen vereniging
Nee
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F. GNSK
11. Heb je ooit gehoord van het GNSK?
□
□
□

Ja
Vaag (doet een bel rinkelen)
Nee

GNSK staat voor Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) en is een grootschalig jaarlijks terugkerend
sportevenement waar studentensporters van alle Nederlandse Universiteiten en Hogescholen strijden om de titel
“Nederlands Studentenkampioen”. Het evenement wordt in 2014 in Tilburg georganiseerd. Tijdens dit evenement
strijden rond de 1.500 deelnemers per sport om de eer te verdedigen van hun studentenstad. De winnende stad mag
zich een jaar lang studentensportstad van Nederland noemen.

12. Wist je dat in 2014 het GNSK in Tilburg wordt georganiseerd?
□
□

Ja
Nee

13. Heb je ooit een bezoek gebracht aan het GNSK?
□
□

Ja
Nee

14. Heb je zelf ooit deelgenomen aan het GNSK?
□
□

Ja
Nee

15. Ga je volgend jaar deelnemen aan het GNSK in Tilburg of denk je het te bezoeken?
□
□
□

Ja, ik ga (waarschijnlijk) deelnemen
Ik ga (waarschijnlijk) niet deelnemen maar het wel bezoeken
Nee, ik ga niet deelnemen en het ook niet bezoeken

Standaardvragen toevoegen over het lid willen blijven van het jongerenpanel.
HARTELIJK BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING
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