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RSO vragenlijst 2016 (verkorte versie voor internet) 

 
Kinderen: ouders vullen de vragen voor hun kind in als zij 6 tot 14 jaar zijn. ‘u’ wordt dan ‘uw kind’. 
 

De volgende vragen gaan over sportbeoefening. Het gaat om activiteiten die u in de afgelopen twaalf 
maanden heeft verricht volgens gebruiken of regels uit de sportwereld. U moet dus denken aan 

bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet aan tuinieren, puzzelen of fietsen 
naar de bakker. Voor algemene beweegvormen kunt u kiezen uit danssport, yoga of drie varianten 

fitness. 
Sporten die u tijdens de vakanties heeft beoefend, tellen wel mee; sporten tijdens lessen lichamelijke 

opvoeding op school niet. 

 
1. Welke sport of sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden beoefend? 

 
1 atletiek 25 midgetgolf 

2 badminton  26 mountainbiken 

3 basketbal  27 motorsport  

4 biljart/poolbiljart/snooker   28 paardensport  

5 bowling  29 roeien  

6 bridge 30 schaatsen 

7 dammen 31 schaken  

8 danssport  32 schietsport  

9 darts  33 skeeleren/skaten  

10 duiksport 34 skiën/langlaufen/snowboarden  

11 fitness, individueel (binnen) 35 squash  

12 fitness, in een groep zoals aerobics, 
spinning en zumba (binnen) 

36 tafeltennis  

13 fitness, buiten zoals bootcamp 37 tennis  

14 golf  38 vecht- en verdedigingssporten (excl. judo) 

15 gymnastiek/turnen  39 voetbal 

16 handbal  40 volleybal 

17 hardlopen/joggen  41 wandelsport 

18 hockey  42 waterpolo  

19 honkbal/softbal  43 wielrennen/toerfietsen 

20 jeu de boules  44 zeilen/surfen  

21 judo  45 zwemsport (excl. waterpolo) 

22 kano 46 yoga (ook pilates en poweryoga) 

23 (berg)klimsport 47 andere sport, namelijk: 

24 korfbal 48 Geen sport  

   

2. Hoeveel keer heeft u in de afgelopen twaalf maanden in totaal gesport? 
Indien u het niet precies weet, geeft u dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting. 
……… keer (Programmeren  maximum is 999) 

 
3. Bent u lid van een sportvereniging?           

 

 Lid  

 Geen lid 
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RSO vragenlijst 2016 (lange versie voor internet) 

 
Kinderen: ouders vullen de vragen voor hun kind in als zij 6 tot 14 jaar zijn. ‘u’ wordt dan ‘uw kind’. 
 

De volgende vragen gaan over sportbeoefening. Het gaat om activiteiten die u in de afgelopen twaalf 
maanden heeft verricht volgens gebruiken of regels uit de sportwereld. U moet dus denken aan 

bijvoorbeeld badminton, fitness, toerfietsen en schaken, maar niet aan tuinieren, puzzelen of fietsen 
naar de bakker. Voor algemene beweegvormen kunt u kiezen uit danssport, yoga of drie varianten 

fitness. 
Sporten die u tijdens de vakanties heeft beoefend, tellen wel mee; sporten tijdens lessen lichamelijke 

opvoeding op school niet. 

 
1. Welke sport of sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden beoefend? 

 
1 atletiek 25 midgetgolf 

2 badminton  26 mountainbiken 

3 basketbal  27 motorsport  

4 biljart/poolbiljart/snooker   28 paardensport  

5 bowling  29 roeien  

6 bridge 30 schaatsen 

7 dammen 31 schaken  

8 danssport  32 schietsport  

9 darts  33 skeeleren/skaten  

10 duiksport 34 skiën/langlaufen/snowboarden  

11 fitness, individueel (binnen) 35 squash  

12 fitness, in een groep zoals aerobics, 
spinning en zumba (binnen) 

36 tafeltennis  

13 fitness, buiten zoals bootcamp 37 tennis  

14 golf  38 vecht- en verdedigingssporten (excl. judo) 

15 gymnastiek/turnen  39 voetbal 

16 handbal  40 volleybal 

17 hardlopen/joggen  41 wandelsport 

18 hockey  42 waterpolo  

19 honkbal/softbal  43 wielrennen/toerfietsen 

20 jeu de boules  44 zeilen/surfen  

21 judo  45 zwemsport (excl. waterpolo) 

22 kano 46 yoga (ook pilates en poweryoga) 

23 (berg)klimsport 47 andere sport, namelijk: 

24 korfbal 48 Geen sport  

   

2. Hoeveel keer heeft u in de afgelopen twaalf maanden in totaal gesport? 
Indien u het niet precies weet, geeft u dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting. 
……… keer (Programmeren  maximum is 999) 

 
3. Hieronder staan de sporten die u de afgelopen 12 maanden heeft beoefend. Welke drie 

sporten heeft u in de afgelopen twaalf maanden het meest beoefend. 

Vul drie sporten in 
Programmeurs: laat de bij vraag 1 aangekruiste antwoorden zien. 
Programmeurs: vraag 4-7 voor maximaal drie sporten (de sportnamen in antwoorden terug laten 
komen). 
 
4. Hoeveel keer heeft u de volgende <…indien 2 of meer: sporten; indien 1: sport..> in de 

afgelopen twaalf maanden beoefend? 
…………… keer (Programmeren  antwoord per sport kan niet hoger zijn dan frequentie A2) 
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5. Beoefende u de volgende <…indien 2 of meer: sporten; indien 1: sport..> in de afgelopen 
twaalf maanden… Meer antwoorden mogelijk. 
als lid van een sportvereniging 
15 jaar of ouder: als rechtstreeks lid van een sportbond 

als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder  

via school (naschoolse sport)  
15 jaar of ouder: in het kader van bedrijfssport  

via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk  
tijdens een georganiseerde sportvakantie 

als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 
in groepsverband, georganiseerd door <…uzelf/u zelf, uw kind..>, familie, vrienden en/of kennissen 

alleen, ongeorganiseerd 

15 jaar of ouder: Bij een zorginstelling 
anders, namelijk ………………………………………………… 

 
6. Heeft u voor de volgende <…indien 2 of meer: sporten; indien 1: sport..> in de afgelopen 

twaalf maanden deelgenomen aan… Meer antwoorden mogelijk. 
lessen/cursussen 
trainingen 

competitie 
toernooien/sportevenementen 

geen van bovenstaande  
 

7. Waar heeft u de volgende <…indien 2 of meer: sporten; indien 1: sport..> in de afgelopen 

twaalf maanden beoefend? En was dit binnen uw eigen gemeente en/of elders? Meer 
antwoorden mogelijk. 
        Eigen gemeente elders 
Officiële binnensportaccommodatie   

zoals sporthal, gymnastieklokaal, fitnesscentrum/sportschool, overdekt of combi-zwembad, 

ijshal/ijsbaan (binnen), tennisbaan (binnen), klimhal, karthal etc. 

Officiële buitensportaccommodatie   

zoals voetbalveld, hockeyveld, tennisbaan (buiten), openluchtzwembad, ijsbaan (buiten/halfoverdekt), 
manege, golfbaan etc. 
Niet officiële sportaccommodatie   

Zoals buurthuis, wijkcentrum, café 
Sportvoorziening in de openbare ruimte   

zoals halfpipe, basketbalpleintje, trapveldje/voetbalkooi (met goals) etc. 
Andersoortige voorziening   

zoals park, bos, bergen, strand, meer, openbare weg, huis/tuin etc. 
 


