Vragenlijst voor buurtsportcoaches1 en coördinatoren
Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de lokale aanpak en opbrengsten van de
inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. De gemeente heeft aangegeven dat bij uw
organisatie (op enige wijze) een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach betrokken is. Uw ervaringen met
hun inzet zijn daarom zeer van belang. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20-25 minuten in beslag
nemen.
Let op
Mogelijk zijn er naast uzelf ook andere personen binnen uw organisatie die samenwerken met een (andere)
combinatiefunctionaris of buurtsportcoach. Alleen u heeft een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangen. U
kunt de vragen eventueel samen met uw collega(s) invullen. De vragenlijst kan per organisatie één keer
ingevuld worden. De vragen hebben betrekking op de gehele organisatie en alle functionarissen die bij uw
organisatie betrokken zijn. Uitzonderingen hierop zijn scholen met verschillende locaties. Deze kunnen de
vragenlijst invullen op basis van de situatie zoals deze op de schoollocatie geldt.
Bij sommige vragen of antwoordcategorieën staan informatieknopjes. Als u hierop klikt verschijnt de
betreffende toelichting om de vraag of de antwoordmogelijkheden te verduidelijken.
Veel succes!

Geel gearceerde opmerkingen zijn voor de programmeur
Vraagnummers aan de voorkant komen te vervallen (is nu wel handig voor overzicht en
doorverwijzing)
Alle gesloten vragen verplicht invullen, open vragen/anders, namelijk niet. Als anders, namelijk
wordt aangevinkt dan is een toelichting wel verplicht.

Colofon
De topiclijst is opgesteld door het Mulier Instituut (2017). Op de vragenlijst is het auteursrecht van toepassing.
Gebruik van de vragenlijst zonder toestemming van het Mulier Instituut is niet toegestaan. De resultaten van
deze topiclijst zijn gepubliceerd in: Lindert, C. van, Brandsema, A., Scholten V. & Poel, H. van der. (2017).
Evaluatie Buurtsportcoaches. De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces. Utrecht: Mulier
Instituut.
1

De term buurtsportcoach omvat ook combinatiefunctionarissen en eventuele andere lokaal gebruikte termen zoals
beweegmanager en verenigingsondersteuner.
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Organisatie
A1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u?
□

(1) Sportvereniging/sportaanbieder

□

(2) Instelling voor kunst en cultuur

□

(3) Onderwijsinstelling

□

(4) Welzijnsinstelling

□

(5) Jeugd(zorg)instelling2

□

(6) Een instelling voor gezondheidszorg3

□

(7) Een instelling voor gehandicaptenzorg4

□

(8) Buurthuis/buurtvoorziening5

□

(9) Kinderopvangorganisatie6

□

(10( Instelling voor ouderen(zorg)7

□

(11) Bedrijfsleven

□

(12) Vluchtelingenwerk

□

(13) Gemeente

□

(14) Gemeentelijk sportbedrijf

□

(15) Gemeentelijk samenwerkingsverband

□

(16) Provinciaal sportservicebureau

□

(17) Anders, namelijk open antwoord
8

9

A2 Zijn er een of meer combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches bij uw organisatie betrokken
(deze hoeven niet bij u in dienst te zijn)?

 Ja, er zijn één of meer combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches bij onze organisatie
betrokken door naar routing vragen (zie verderop voor doorverwijzing)

 Nee, er zijn geen combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches bij onze organisatie betrokken
door naar A2a

 Weet niet door naar A2a
Indien A2 nee(2) of weet niet (3) dan vraag A2a en daarna EINDE VRAGENLIJST:
A2a Heeft u in de toekomst wel interesse om een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach bij uw
organisatie te betrekken?

 Ja, hiervoor voeren we al oriënterende gesprekken
 Ja, maar nog geen actie ondernomen
 Nee, geen interesse
 Weet niet

2
3

4
5
6
7
8

9

Hieronder vallen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk en jeugdverenigingen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGD, diëtisten, huisartsen,
gezondheidscentra, zorgverzekeraars.
Hieronder vallen bijvoorbeeld woonzorginstellingen of dagbesteding voor mensen met een beperking.
Bijvoorbeeld een wijkcentrum, dorpshuis of buurtvereniging
Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, organisatie voor NSO en/of BSO of peuterspeelzaal
Bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen of een verzorgings-/verpleeghuis.
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk of in
ieder geval voor een substantieel deel te werk wordt gesteld in of ten behoeve van tenminste twee
werkvelden/sectoren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een muziekdocent die zowel lesgeeft op de muziekschool als
op de brede school. Mogelijk dat er binnen uw gemeente een andere naam voor wordt gebruikt zoals Team Sport,
beweegmanager, (sport)ondersteuner, sportcoach, beweegcoach, sportconsulent, cultuurcoach of brede school
coördinator.
Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als speciale opdracht het organiseren van een sport- en
beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere
sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met
sport en bewegen.
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Indien A2 nee(2) of weet niet (3): einde vragenlijst

Indien er geen combinatiefunctionaris of buurtsportcoach bij uw organisatie is betrokken, behoort
u niet tot de doelgroep van deze vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
Doorverwijzing als volgt gebaseerd op antwoord op vraag A1
If A1 = (1) Sportvereniging/sportaanbieder door naar S1
(2) Instelling voor kunst en cultuur door naar C1
(3) Onderwijsinstelling door naar O1
(4) t/m (17) door naar BS1
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Sport
Routing
Dit vraagblok (S) is voor de sportorganisaties (vraag A1=1)
‘Sport’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de titels genoemd die bovenaan
het scherm mogen verschijnen.

Achtergrondkenmerken sportvereniging/-organisatie
S1 Wat voor type sportorganisatie vertegenwoordigt u?

 Sportvereniging
 Andere sport- en beweegaanbieder

S2 Welke sport- en beweegactiviteit(en) biedt uw vereniging/organisatie aan?
Meer antwoorden mogelijk

 Aerobics/steps/spinning (groepslessen op muziek)
 Atletiek
 Badminton
 Basketbal
 Dansen
 Fietsen
 Fitness
 Gymnastiek/turnen
 Handbal
 Hardlopen/joggen/trimmen
 Hockey
 Honkbal/softbal
 Judo
 Korfbal
 Meer bewegen voor ouderen
 Schaatsen
 Skeeleren/skaten
 Tafeltennis
 Tennis
 Vecht- en verdedigingssporten (excl. judo)
 Voetbal
 Volleybal
 Zwemmen
 Wandelen
 Andere sport (1), namelijk: open antwoord programmeren
 Andere sport (2), namelijk: open antwoord programmeren
 Andere beweegactiviteit (1), namelijk: open antwoord programmeren
 Andere beweegactiviteit (2), namelijk: open antwoord programmeren
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S3a Hoeveel leden heeft uw sportvereniging/-organisatie? Als u niet over het exacte aantal beschikt, geef
dan een schatting. Bij leden kunt u ook denken aan (ingeschreven) deelnemers, bezoekers of klanten.
Bij 1 van de 2 hokjes moet minimaal een 1 ingevuld worden, bij 1 van de 2 mag een 0 ingevuld worden

 programmeur invulhokje 4 cijfers aantal jeugdleden (t/m 17 jaar)
 programmeur invulhokje 4 cijfers aantal volwassen leden (18 jaar en ouder)
 Weet niet

S3b Hoe heeft het ledental zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld?

 Sterk gedaald
 Gedaald
 Ongeveer gelijk gebleven
 Gestegen
 Sterk gestegen
 Weet niet

S3c Wat is uw verwachting ten aanzien van het ledental voor het komende jaar (seizoen)?

 Zal sterk dalen
 Zal dalen
 Zal ongeveer gelijk blijven
 Zal stijgen
 Zal sterk stijgen
 Weet niet

S5 Bij welke projecten is uw sportvereniging/-organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest?

 Sportstimuleringsprojecten van de gemeente of andere organisaties
 Sportimpuls10
 Projecten rondom sportiviteit en respect/veilig sportklimaat
 Jongeren op Gezond Gewicht
 Andere projecten, namelijk: open antwoord programmeren
 Geen enkele
 Weet niet

Indien S5= (1) t/m (5) / anders dan ‘geen enkele’ (6) of ‘weet niet’ (7):
S5a U heeft aangegeven dat uw sportvereniging/-organisatie betrokken is geweest bij de volgende
projecten. In welke mate heeft de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach een rol gespeeld bij deze
projecten?
Geen rol

Kleine rol

Grote rol

Weet niet

Inladen
antwoorden S5

10

Dit is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van
activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.
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Sterkte sportvereniging/-organisatie
Een van de doelstellingen van de inzet van een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach is het versterken van
de sportverenigingen. De volgende vragen hebben hierop betrekking en zijn bedoeld om de sterkte van uw
sportvereniging/-organisatie te kunnen bepalen.
S6 Heeft uw vereniging/-organisatie een leden(groei)ambitie voor 2018?

 Ja, we willen groeien, voornamelijk door leden/klanten te werven
 Ja, we willen groeien door voornamelijk leden/klanten te behouden, uitstroom af te remmen
 Ja, we willen groeien maar hebben geen speerpunten voor wat betreft ledenwerving, ledenbehoud
of bepaalde leeftijdsgroepen

 Nee, we willen niet groeien

S7 Heeft de vereniging/-organisatie een eigen sportaccommodatie of –complex?
De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de voorzieningen waarvan de vereniging/organisatie
gebruik maakt niet in eigendom zijn bij de vereniging/organisatie, maar zij wel verantwoordelijk is voor het
dagelijkse beheer en onderhoud ervan, is er sprake van een eigen sportaccommodatie of -complex.

 Ja
 Min of meer; de vereniging/organisatie beheert haar voorzieningen met een (of meer) andere club(s).
 Nee

S8 Beschikt de sportvereniging/-organisatie over een eigen kantine?
De term ‘eigen’ is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de kantine waarvan de vereniging/organisatie gebruik
maakt niet in eigendom is bij de vereniging/organisatie, maar zij wel verantwoordelijk is voor de dagelijkse
exploitatie ervan, is er sprake van een kantine in eigen beheer.

 Ja
 Min of meer; de vereniging/organisatie beheert haar kantine met een (of meer) andere club(s).
 Nee

S8a Hoeveel betaalde medewerkers (medewerkers met een uurvergoeding, salaris) waren er het afgelopen
jaar (seizoen) binnen uw sportvereniging/-organisatie actief?
De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach hierbij meetellen indien deze door de vereniging wordt betaald.
Als u niet beschikt over het exacte aantal, geef dan een schatting. Indien er geen enkele betaalde
medewerker is kunt u dit apart aangeven.
 programmeur invulhokje 2 cijfers betaalde medewerkers Minimum is 1, maximum is 99
 Geen enkele betaalde medewerker
S9 Hoe beschrijft u de financiële positie van de sportvereniging/-organisatie?

 Zorgwekkend
 Minder gezond
 Redelijk
 Gezond
 Zeer gezond
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S10 Hoe actief is de sportvereniging/-organisatie bezig met:

het introduceren van nieuwe sport- en

Niet

Beperkt

Zeer

N.v.t.

actief

actief

actief

















































spelactiviteiten voor de eigen leden/klanten
het introduceren van (nieuwe) sport- en
spelactiviteiten voor nieuwe/potentiële
leden/klanten
het introduceren van (nieuwe) sport- en
spelactiviteiten voor specifieke doelgroepen
(bijv. mensen met een beperking, meisjes,
55+…)
flexibiliseren van lidmaatschappen/
contributievormen
het introduceren van nieuwe activiteiten die
niet sport- en spel gerelateerd zijn, voor de
eigen leden/klanten
het introduceren van nieuwe activiteiten die
niet sport- en spel gerelateerd zijn, voor
nieuwe/potentiële leden/klanten

Inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
S11 Kunt u het aantal combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches voor sport en hun huidige totaal
aantal uren per week betrokkenheid aangeven bij uw organisatie?
Er zijn  (invulhokje 2 cijfers) combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches voor sport bij onze organisatie
betrokken
Minimum is 1, maximum is 99
Zij zijn in totaal per week  (invulhokje 3 cijfers) uren bij onze organisatie betrokken
Telt u bij meer dan 1 combinatiefunctionaris/buurtsportcoach het aantal uren betrokkenheid per persoon per
week bij elkaar op.
 Ik weet niet voor hoeveel uren per week er een of meer combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches bij
onze organisatie betrokken is/zijn voor sport
Sinds welk jaar is er minimaal één combinatiefunctionaris/buurtsportcoach voor sport bij uw sportvereniging/organisatie betrokken?
 (invulhokje, jaartal voorprogrammeren vanaf 2008)
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S12 Welke taak/taken heeft/hebben de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches in uw
sportvereniging/-organisatie?
Meer antwoorden mogelijk

 Coördineren (afstemmen van mensen en activiteiten)
 Verbinden (samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren)
 Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod)
 Ontwikkelen (van nieuwe activiteiten/producten/leerlingen)
 Uitvoeren (begeleiden van lessen/activiteiten/clinics)
 Opleiden (van vrijwilligers/trainers/coaches/begeleiders)
 Ondersteunen (van managers/bestuurders, beleidsmatig/organisatorisch)
 Ondersteunen (van vrijwilligers/technisch kader, trainers e.d.)
 Communiceren (promoten en zichtbaar maken van aanbod en resultaten)
 Monitoren en evalueren (van proces en opbrengsten)
 Anders, namelijk: open antwoord programmeren
 De combinatiefunctionaris heeft binnen onze sportvereniging/-organisatie geen taak

S13a Hoe vaak is uw sportvereniging/-organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij
sport- en beweegactiviteiten die werden georganiseerd op en rond een school en op de sportvereniging
voor leerlingen van een school?
Nooit

1x

Enkele

(Vrijwel)

per

keren

maandelijks

jaar

per jaar

(vrijwel)wekelijks

(Vrijwel)

Weet

dagelijks

niet

Op en rond een school (gymles niet
meegerekend)
Op de sportvereniging/organisatie
voor leerlingen van een school

SC13a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S14
SC13a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (S13b en S13c) per activiteit:
S13b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten? Ook
als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt
is hij/zij betrokken bij deze activiteit.
Nooit

 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

SC13b ‘Nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S14
S13c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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S14a Hoe vaak is uw sportvereniging/-organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij
sport- en beweegactiviteiten voor de volgende groepen kinderen en jongeren?
Bij ‘anders, namelijk’ optie “nooit of weet niet” niet aanbieden. Laatste regel hoeft niet te worden ingevuld.
Als er in de laatste regel iets wordt aangekruist moet blokje anders wel worden ingevuld.
Enkele
1x
Nooit

keren

per

per

(Vrijwel)

jaar

jaar

maandelijks

(vrijwel)wekelijks

(Vrijwel)

Weet

dagelijks

niet

Kinderen van een
kinderopvang/
peuterspeelzaal (0-4 jaar)
Kinderen van na- en/of
buitenschoolse opvang
Kinderen/jongeren uit een
bepaalde wijk of buurt
Kinderen/jongeren in de
jeugdzorg
Kinderen/jongeren uit de
vluchtelingenopvang
Kinderen/jongeren in arme
gezinnen
Anders, namelijk open
antwoord programmeren
SC14a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S15
SC14a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (S14b en S14c) per activiteit:
S14b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten?
Ook als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel
coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

SC14b ‘Nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S15
S14c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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S15a Hoe vaak is uw sportvereniging/-organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij
sport- en beweegactiviteiten die voor de volgende specifieke doelgroepen werden georganiseerd? Eigen
leden/klanten niet meegerekend. De activiteiten kunnen op de sportvereniging of elders georganiseerd zijn.
bij ‘anders, namelijk’ optie “nooit of weet niet” niet aanbieden. Laatste regel hoeft niet te worden ingevuld.
Als er in de laatste regel iets wordt aangekruist moet blokje anders wel worden ingevuld.
1x

Enkele

per

keren

(Vrijwel)

(Vrijwel)

(Vrijwel)

Weet

Nooit

jaar

per jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

niet

Volwassenen (18 tot 65 jaar)















Ouderen (65-plussers)















chronische aandoening















Mensen uit een aandachtswijk















Mensen met overgewicht















migratieachtergrond















Buurtbewoners/wijkbewoners















Inactieven















Werkzoekenden















Mensen uit het bedrijfsleven















Vluchtelingen



























Mensen met een handicap of

Mensen met een

Anders, namelijk
Open antwoord programmeren
SC15a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S16
SC15a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (s15b, s15c) per activiteit:
S15b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten?
Ook als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel
coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

SC15b ‘Nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag S16
S15c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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S16 In hoeverre ziet u verandering in kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van het sport- en
beweegaanbod op uw sportvereniging/-organisatie sinds de komst van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?

 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen
 Weet niet
 Niet van toepassing

S17 Heeft u de indruk dat door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches meer
leden bij de sportvereniging/-organisatie zijn komen sporten?

 Nee
 Ja
 Weet niet

Indien S17 = Ja
S17a. Uit welke doelgroepen zijn er door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches
meer leden bij de sportvereniging/-organisatie komen sporten?

 Jeugd (tot 18 jaar)
 Volwassenen (18 tot 65 jaar)
 Ouderen (65-plussers)
 Mensen met een handicap of chronische aandoening
 Mensen uit een aandachtswijk
 Jeugd in arme gezinnen
 Mensen met overgewicht
 Mensen met een migratieachtergrond
 Meisjes/vrouwen
 Mannen/jongens
 Buurtbewoners/wijkbewoners
 Inactieven
 Werkzoekenden
 Mensen uit het bedrijfsleven
 Vluchtelingen
 Anders, namelijk: Open antwoord programmeren

Einde deel Sport, door naar Algemene vragen, AV1
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Onderwijs
Routing
Dit vraagblok (O) is voor de onderwijsinstellingen (vraag A1=3)
‘Onderwijs’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de titels genoemd die
bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Achtergrondkenmerken onderwijsinstelling
Het is mogelijk dat de school waarvoor u werkzaam bent meerdere vestigingen of verschillende locaties heeft.
Vult u de vragenlijst in dit geval dan in voor de vestiging/schoollocatie waarvoor u werkzaam bent. De
volgende vragen hebben dan ook betrekking op de school(locatie) waarvoor u werkzaam bent.
O1 Voor welk type school wordt deze vragenlijst ingevuld?

 Regulier basisonderwijs
 Speciaal basisonderwijs (sbao)
 Speciaal onderwijs (so)
 Regulier voortgezet onderwijs
 Speciaal voortgezet onderwijs(vso)
 Praktijkonderwijs
 Middelbaar beroepsonderwijs
 Anders, namelijk open antwoord

O2 Maakt uw school deel uit van een brede school11?

 Ja
 Nee
 Weet niet

O3 Hoeveel leerlingen heeft de schoollocatie?

 Minder dan 150 leerlingen
 150 tot 300 leerlingen
 300 tot 450 leerlingen
 450 tot 600 leerlingen
 600 tot 1000 leerlingen
 Meer dan 1000 leerlingen
 Weet niet

11

Een brede school is een school die “een bredere maatschappelijke functie heeft dan die van onderwijsgever alleen,
en daarbij structureel samenwerkt met instellingen voor welzijn, zorg, kinderopvang, sport en/of cultuur en
samen met die voorzieningen zorg draagt voor een substantiële uitbreiding van het aanbod”.
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O4 Staat uw schoollocatie in een aandachtswijk12?

 Ja
 Nee
 Weet niet
O5 Zijn er op uw schoollocatie een of meer vakleerkrachten LO werkzaam?

 Ja
 Nee
 Weet niet
O6 Zijn er op uw schoollocatie een of meer vakleerkrachten kunst en cultuur werkzaam?

 Ja
 Nee
 Weet niet
O7 Is er bij uw schoollocatie een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach betrokken voor sport?

 Ja
 Nee door naar O8
 Weet niet door naar O8

12

Een aandachtswijk is een wijk die door de gemeente op basis van inkomen, opleiding en arbeidsdeelname
(achterstanden in sociaal opzicht) van de in een wijk wonende huishoudens wordt aangemerkt als
aandachtswijk. Deze wijken zijn ook bekend als Vogelaarwijk, prachtwijk, probleemwijk, achterstandswijk.
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Onderwijs-sport
Routing
Dit vraagblok (OS) is voor de onderwijsinstellingen met cf/bsc sport (vraag O7=1)
Indien O7= nee(2) of weet niet (3) door naar vraag O8
‘Onderwijs-sport’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de titels genoemd die
bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach sport
OS1 Kunt u het aantal combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches voor sport en hun huidige totaal
aantal uren per week betrokkenheid aangeven bij uw school?
Er zijn  (invulhokje 2 cijfers) combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches voor sport bij onze school
betrokken Minimum is 1, maximum is 99
Zij zijn in totaal per week  (invulhokje 3 cijfers) uren bij onze school betrokken
Telt u bij meer dan 1 combinatiefunctionaris/buurtsportcoach het aantal uren betrokkenheid per persoon per
week bij elkaar op.
 Ik weet niet voor hoeveel uren per week er een of meer combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches
bij onze school betrokken is/zijn voor sport
Sinds welk jaar is er minimaal één combinatiefunctionaris/buurtsportcoach voor sport bij uw school betrokken?
 invulhokje, jaartal voorprogrammeren vanaf 2008

OS2 Welke taak/taken heeft/hebben de combinatiefunctionaris(sen) of buurtsportcoach(es) voor sport
binnen uw school?
Meer antwoorden mogelijk

 Coördineren (afstemmen van mensen en activiteiten)
 Verbinden (samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren)
 Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod)
 Ontwikkelen (van nieuwe activiteiten/producten/leerlijnen)
 Uitvoeren (begeleiden van lessen/activiteiten/clinics)
 Opleiden (van docenten/medewerkers/vrijwilligers/begeleiders)
 Ondersteunen (van managers/bestuurders, beleidsmatig/organisatorisch)
 Ondersteunen (van docenten/medewerkers/vrijwilligers)
 Communiceren (promoten en zichtbaar maken van aanbod en resultaten)
 Monitoren en evalueren (van proces en opbrengsten)
 Anders, namelijk Open antwoord
 De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach voor sport heeft binnen onze school geen taak
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OS3a Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden sport- en beweegactiviteiten aangeboden aan
leerlingen van de school?
Enkele
keren
Nooit

1 x per

per

(Vrijwel)

(vrijwel)

(Vrijwel)

Weet

jaar

jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

niet

Op school tijdens de gymles
Op school onder schooltijd
(buiten de gymles)
Op school na schooltijd
Op een sportvereniging

OS3a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag OS4
OS3a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (OS3b, OS3c) per activiteit:
OS3b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten?
Ook als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel
coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

OS3b ‘Nooit’ of Weet niet is ingevuld dan door naar OS4
OS3c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es)?

 Nee
 Ja
 Weet niet

OS4 Is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij de uitvoering van de gymlessen op uw
school, en zo ja hoe?

 Ja, de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach geeft zelfstandig gymles aan kinderen op school want
hij/zij is naast zijn/haar inzet als combinatiefunctionaris/buurtsportcoach tevens werkzaam als
vakleerkracht l.o. op onze school

 Ja, de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach geeft zelfstandig gymles aan kinderen op school, maar
is niet tevens werkzaam als vakleerkracht l.o. op onze school

 Ja, de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach ondersteunt een of meer leerkrachten tijdens het
geven van de gymles

 Anders betrokken, namelijk programmeur hier moet ruimte voor toelichting komen
 Nee, er is geen combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij de uitvoering van de gymlessen
op onze school

 Weet niet of er bij de gymles een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken is
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OS5a Hoe vaak zijn in de afgelopen 12 maanden de volgende activiteiten aan leerlingen aangeboden?
Bij anders geen optie nooit of weet niet. Anders hoeft niet te worden ingevuld. Indien daar wel wat wordt
aangevinkt moet tekstblokje worden ingevuld

Nooit

1x

Enkele

per

keren

(Vrijwel)

(Vrijwel)

(Vrijwel)

Weet

jaar

per jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

niet

Sportdagen
School-sporttoernooien
Sport-kennismakingslessen of
sportclinics
School-sportclub/schoolsportvereniging die verbonden
is aan de school
anders, namelijk open
antwoord
OS5a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag OS6
OS5a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen per activiteit:
OS5b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten? Ook
als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt
is hij/zij betrokken bij deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

Programmeur: Indien ‘Nooit’ of Weet niet is ingevuld dan volgende vraag overslaan
OS5c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es)?

 Nee
 Ja
 Weet niet

OS6 In hoeverre ziet u verandering in de kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van het sport- en
beweegaanbod op uw school sinds de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es)?

 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen
 Weet niet
 Niet van toepassing
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OS7 Heeft u de indruk dat door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es) voor
sport:
Weet
Nee

Ja

Meer leerlingen van uw school zijn gaan sporten en bewegen?
Leerlingen van uw school meer/vaker zijn gaan sporten en
bewegen?
Leerlingen van uw school zijn doorgestroomd naar structureel
sport- en beweegaanbod buiten de school?
Einde onderwijs-sport

Vraag 8 voor iedereen in vraagblok onderwijs:
O8 Is er bij uw school een combinatiefunctionaris betrokken voor cultuur?

 Ja
 Nee
 Weet niet
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niet

Onderwijs-cultuur
Routing
Dit vraagblok (OC) is voor de onderwijsinstellingen met cf/bsc cultuur (vraag O8=1)
Indien O8= nee(2) of weet niet (3) door naar vraag AV1.
‘Onderwijs-cultuur’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de titels genoemd
die bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
OC1 Kunt u het aantal combinatiefunctionarissen voor cultuur en hun huidige totaal aantal uren per week
betrokkenheid aangeven bij uw school?
Er zijn  (invulhokje 2 cijfers) combinatiefunctionarissen voor cultuur bij onze school betrokken
Minimum is 1, maximum is 99
Zij zijn in totaal per week  (invulhokje 3 cijfers) uren bij onze school betrokken
Telt u bij meer dan 1 combinatiefunctionaris/buurtsportcoach het aantal uren betrokkenheid per persoon per
week bij elkaar op.
 Ik weet niet voor hoeveel uren per week er een of meer combinatiefunctionarissen bij onze school betrokken
is/zijn voor cultuur
Sinds welk jaar is er minimaal één combinatiefunctionaris voor cultuur bij uw school betrokken?
 (invulhokje, jaartal voorprogrammeren vanaf 2008)

OC2 Welke taak/taken heeft/hebben de combinatiefunctionaris(sen) of buurtsportcoach(es) voor cultuur
binnen uw school?
Meer antwoorden mogelijk

 Coördineren (afstemmen van mensen en activiteiten)
 Verbinden (samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren)
 Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod)
 Ontwikkelen (van nieuwe activiteiten/producten/leerlijnen)
 Uitvoeren (begeleiden van lessen/activiteiten/clinics)
 Opleiden (van docenten/medewerkers/vrijwilligers/begeleiders)
 Ondersteunen (van managers/bestuurders, beleidsmatig/organisatorisch)
 Ondersteunen (van docenten/medewerkers/vrijwilligers)
 Communiceren (promoten en zichtbaar maken van aanbod en resultaten)
 Monitoren en evalueren (van proces en opbrengsten)
 Anders, namelijk………. Open antwoord
 De combinatiefunctionaris voor cultuur heeft binnen onze school geen taak
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OC3a Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden culturele activiteiten aangeboden aan leerlingen van
de school?
Enkele
1x
Nooit
Op school onder schooltijd
Op school na schooltijd

keren

per

per

(Vrijwel)

jaar

jaar

maandelijks











(vrijwel)wekelijks

(Vrijwel)

Weet

dagelijks

niet




Bij een culturele
organisatie/elders dan
school

OC3a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag OC5
OC3a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (OC3b, OC3c) per activiteit:
OC3b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris betrokken bij deze activiteiten? Ook als de
combinatiefunctionaris deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij
deze activiteit

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet
OC3b ‘nooit’ of ‘weet niet’ dan door naar OC4
OC3b Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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Hier alleen de kolommen tonen als bij OC3a anders dan nooit of weet niet is ingevuld
OC4 Kunt u aangeven welk type culturele activiteiten waarbij een combinatiefunctionaris betrokken is het
meest worden aangeboden op school en elders? Noemt u hierbij per kolom de drie meest aangeboden
activiteiten.

Meest aangeboden activiteit

Onder schooltijd op

Na schooltijd op

(maximaal 3 aankruisen)

school

school

Elders dan op school

Toneel







Concert







Dans







Muziek







Film/fotografie







Lezen/bibliotheek







Voordracht schrijver







Media-educatie







Beeldend kunstenaar







Museumbezoek













Andere culturele activiteit,
namelijk open antwoord

OC5 In hoeverre ziet u verandering in kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van het kunst- en
cultuuraanbod op school door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)?

 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen
 Weet niet
 Niet van toepassing
OC6 Heeft u de indruk dat door de komst van de combinatiefunctionaris(sen) voor cultuur de leerlingen
van uw school meer zijn gaan deelnemen aan culturele activiteiten? Dit kan binnen of buiten de school.

 Ja
 Nee
 Weet niet

Einde vraagblok onderwijsinstellingen (A1=2) door naar Algemene vragen (AV1)
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Overige organisaties: welzijn etc.
Routing
Overige organisaties (A1= antwoord 4 t/m 17)
‘Overige organisaties: welzijn etc.’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de
titels genoemd die bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Achtergrondkenmerken organisatie
BS1. Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
Meer antwoorden mogelijk

 0- tot 4-jarigen
 4- tot 12-jarigen
 12- tot 18-jarigen
 18- tot 45-jarigen
 45- tot 65-jarigen
 65-plussers (ouderen)
 Mensen met een handicap of chronische aandoening
 Mensen uit een aandachtswijk
 Jeugd in arme gezinnen
 Mensen met overgewicht
 Mensen met een migratieachtergrond
 Meisjes/ vrouwen
 Jongens/ mannen
 Buurtbewoners/ wijkbewoners
 Inactieven
 Werkzoekenden
 Mensen uit het bedrijfsleven
 Vluchtelingen
 Anders, namelijk open antwoord
 Geen specifieke doelgroep
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Inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
BS2 Hoeveel combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches zijn er bij uw organisatie/instelling betrokken
en voor hoeveel uur per week in totaal?
Er zijn  (invulhokje 2 cijfers, cijfer hoger dan 0) combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches bij onze
organisatie betrokken
Indien dit is ingevuld verschijnt in het tweede scherm
Zij zijn in totaal per week  (invulhokje 3 cijfers) uren bij onze organisatie betrokken
Telt u bij meer dan 1 combinatiefunctionaris/buurtsportcoach het aantal uren betrokkenheid per persoon per
week bij elkaar op.
 Ik weet niet voor hoeveel uren per week de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es) bij onze
organisatie betrokken is/zijn
Sinds welk jaar is er minimaal één combinatiefunctionaris/buurtsportcoach bij uw organisatie betrokken?
 (invulhokje, jaartal voorprogrammeren vanaf 2008)

BS3 Welke taak/taken heeft/hebben de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es) in uw organisatie?
Meer antwoorden mogelijk.

 Coördineren (afstemmen van mensen en activiteiten)
 Verbinden (samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren)
 Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod)
 Ontwikkelen (van nieuwe activiteiten/producten/leerlijnen)
 Uitvoeren (begeleiden van lessen/activiteiten/clinics)
 Opleiden (van medewerkers/vrijwilligers/begeleiders)
 Ondersteunen (van managers/bestuurders, beleidsmatig/organisatorisch)
 Ondersteunen (van medewerkers/vrijwilligers)
 Communiceren (promoten en zichtbaar maken van aanbod en resultaten)
 Monitoren en evalueren (van proces en opbrengsten)
 Anders, namelijk open antwoord programmeren
 De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach heeft in onze organisatie geen taak

BS4a Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden sport- en beweegactiviteiten aangeboden aan de
doelgroep(en) van uw organisatie?

 Nooit
 1x per jaar
 Enkele keren per jaar
 (Vrijwel) maandelijks
 (Vrijwel) wekelijks
 (Vrijwel) dagelijks
 Weet niet

BS4a ‘nooit’ (1) of ‘weet niet’ (7) dan door naar BS5
BS4a anders dan ‘nooit’ of ‘weet niet’ dan de volgende twee vragen:
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BS4b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze sport- en
beweegactiviteiten? Ook als de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt
maar wel coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij deze activiteit

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

BS4b ‘Nooit’ of Weet niet is ingevuld dan door naar vraag BS5
BS4c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es)?

 Nee
 Ja
 Weet niet

BS5 In hoeverre ziet u verandering in kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van het sport- en
beweegaanbod voor de doelgroep van uw organisatie sinds de komst van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?

 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen
 Weet niet
 Niet van toepassing
BS6 Heeft u de indruk dat door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoach(es):
Weet
Nee

Ja

Meer mensen uit de doelgroep van uw organisatie zijn gaan
sporten en bewegen?
Mensen uit de doelgroep van uw organisatie meer/vaker zijn
gaan sporten en bewegen?
Mensen uit de doelgroep van uw organisatie zijn
doorgestroomd naar structureel sport- en beweegaanbod bij
een sportvereniging en/of andere sportorganisatie?

Einde vraagblok overige organisaties (welzijn etc.), naar algemeen vraagblok, A1
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niet

N.v.t.

Cultuur
Routing
Start vraagblok Cultuur (A1=2)
‘Cultuur’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Hieronder worden per onderwerp de titels genoemd die
bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Achtergrondkenmerken organisatie
C1 Onder welke sector valt uw organisatie?
Meer antwoorden mogelijk
Indien u uw organisatie niet onder een van onderstaande sectoren kunt plaatsen, wilt u uw organisatie dan zo
duidelijk mogelijk omschrijven onder de categorie ‘anders’?

 Amateurkunst en cultuureducatie
 Archieven
 Beeldende kunst en vormgeving
 Bibliotheken
 Cultuur
 Cultuurbezit
 Dans
 Film
 Internationaal en intercultureel beleid
 Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw
 Letteren
 (Multi)media
 Monumenten en archeologie
 Musea
 Muziek en muziektheater
 Theater
 Anders, namelijk open antwoord
Inzet combinatiefunctionaris
C2 Kunt u het aantal combinatiefunctionarissen en hun huidige totaal aantal uren per week betrokkenheid
bij uw organisatie aangeven?
Er zijn  (invulhokje 2 cijfers) combinatiefunctionarissen bij onze organisatie betrokken
Minimum is 1, maximum is 99
Zij zijn in totaal per week  (invulhokje 3 cijfers) uren bij onze organisatie betrokken
Telt u bij meer dan 1 combinatiefunctionaris/buurtsportcoach het aantal uren betrokkenheid per persoon per
week bij elkaar op. Programmeur invulhokje 3 cijfers voor de komma voor aantal uren. Minimum is 1
 Ik weet niet voor hoeveel uren per week er een of meer combinatiefunctionarissen bij onze organisatie
betrokken is

Sinds welk jaar is er minimaal één combinatiefunctionaris bij uw organisatie betrokken?
 invulhokje, jaartal voorprogrammeren vanaf 2008
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C3 Welke taak/taken heeft/hebben de combinatiefunctionaris(sen) bij uw organisatie? Meer antwoorden
mogelijk

 Coördineren (afstemmen van mensen en activiteiten)
 Verbinden (samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren)
 Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod)
 Ontwikkelen (van nieuwe activiteiten/producten/leerlijnen)
 Uitvoeren (begeleiden van lessen/activiteiten/clinics)
 Opleiden (van docenten/medewerkers/vrijwilligers/begeleiders)
 Ondersteunen (van managers/bestuurders, beleidsmatig/organisatorisch)
 Ondersteunen (van docenten/medewerkers/vrijwilligers)
 Communiceren (promoten en zichtbaar maken van aanbod en resultaten)
 Monitoren en evalueren (van proces en opbrengsten)
 Anders, namelijk… Open antwoord
 De combinatiefunctionaris heeft binnen onze organisatie geen taak
C4a Hoe vaak is uw organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij culturele activiteiten
voor leerlingen van een school?

Nooit

1x

Enkele

per

keren

(Vrijwel)

(Vrijwel)

(Vrijwel)

Weet

jaar

per jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

niet

Op school onder
schooltijd
Op school na schooltijd
Op de eigen locatie of
elders buiten school

C4a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag C5
C4a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen per activiteit:
C4b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris betrokken bij deze activiteiten? Ook als de
combinatiefunctionaris deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij
deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

C4b ‘nooit’ of ‘weet niet’ dan door naar vraag C5
C4c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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C5a Hoe vaak is uw organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij culturele activiteiten
die werden georganiseerd voor de volgende groepen kinderen en jongeren:
Laatste regel hoeft niet worden ingevuld. Als er in de laatste regel iets wordt aangekruist moet blokje anders
worden ingevuld en wordt ‘Nooit’ en ‘Weet niet’ niet weergegeven.
Enkele

Nooit

1x

keren

per

per

(Vrijwel)

jaar

jaar

maandelijks

(vrijwel)wekelijks

(Vrijwel)

Weet

dagelijks

niet

Kinderen van een
kinderopvang/
peuterspeelzaal (0-4 jaar)
Kinderen van na- en/of
buitenschoolse opvang
Kinderen/jongeren uit een
bepaalde wijk of buurt
Kinderen/jongeren in de
jeugdzorg
Kinderen/jongeren uit de
vluchtelingenopvang
Kinderen/jongeren in arme
gezinnen
Anders, namelijk open
antwoord programmeren

C5a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag C6
C5a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen per activiteit/doelgroep:
C5b Hoe vaak is er een combinatiefunctionaris betrokken bij deze activiteit? Ook als de
combinatiefunctionaris deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt is hij/zij betrokken bij
deze activiteit

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet
C5b ‘nooit’ of ‘weet niet’ dan vraag C6
C5c Is het aanbod van deze activiteit in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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C6a Hoe vaak is uw organisatie in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij culturele activiteiten
die voor de volgende specifieke doelgroepen werden georganiseerd?
Eigen leden/klanten niet meegerekend. De activiteiten kunnen op de culturele organisatie of elders
georganiseerd zijn. bij ‘anders, namelijk’ optie “nooit of weet niet” niet aanbieden. Laatste regel hoeft niet
te worden ingevuld. Als er in de laatste regel iets wordt aangekruist moet blokje anders wel worden ingevuld.
Enkele
1x

keren

per

per

(Vrijwel)

(Vrijwel)

(Vrijwel)

Weet

Nooit

jaar

jaar

maandelijks

wekelijks

dagelijks

niet

Volwassenen (18 tot 65 jaar)















Ouderen (65-plussers)















chronische aandoening















Mensen uit een aandachtswijk















Mensen met overgewicht















migratieachtergrond















Buurtbewoners/wijkbewoners















Inactieven















Werkzoekenden















Mensen uit het bedrijfsleven















Vluchtelingen





























Mensen met een handicap of

Mensen met een

Anders, namelijk
Open antwoord

C6a ‘nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag C7
C6a anders dan ‘nooit’ of weet niet dan volgende twee vragen (C6b, C6c) per activiteit:
C6b In hoeverre is er een combinatiefunctionaris/buurtsportcoach betrokken bij deze activiteiten? Ook als
de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach deze activiteit niet zelf aanbiedt maar wel coördineert/regelt is
hij/zij betrokken bij deze activiteit.

 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet niet

C6b ‘Nooit’ of ‘weet niet’ door naar vraag C7
C6c Is het aanbod van deze activiteiten in de afgelopen 12 maanden toegenomen door de komst van de
combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches?

 Nee
 Ja
 Weet niet
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C7 In hoeverre ziet u verandering in kwaliteit van het cultuuraanbod van uw organisatie door de komst van
de combinatiefunctionaris?

 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen
 De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen
 Weet niet
 Niet van toepassing
C8 Heeft u de indruk dat door de komst van de combinatiefunctionaris(sen) meer mensen zijn gaan
deelnemen aan culturele activiteiten?

 Nee
 Ja
 Weet niet

Indien C8 = Ja
C8a. Uit welke doelgroepen zijn er door de komst van de combinatiefunctionaris(sen)/buurtsportcoaches
meer mensen gaan deelnemen aan culturele activiteiten?

 Jeugd (tot 18 jaar)
 Volwassenen (18 tot 65 jaar)
 Ouderen (65-plussers)
 Mensen met een handicap of chronische aandoening
 Mensen uit een aandachtswijk
 Jeugd in arme gezinnen
 Mensen met overgewicht
 Mensen met een migratieachtergrond
 Meisjes/vrouwen
 Mannen/jongens
 Buurtbewoners/wijkbewoners
 Inactieven
 Werkzoekenden
 Mensen uit het bedrijfsleven
 Vluchtelingen
 Anders, namelijk: Open antwoord programmeren

Einde vraagblok cultuur, door naar AV1
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Algemeen vraagblok
Routing
Start Algemene vragen, deze krijgt iedereen na afronding sector blokken.
‘Algemeen vraagblok’ niet als titel in vragenlijst gebruiken. Dit is voor de routing. Hieronder worden per
onderwerp de titels genoemd die bovenaan het scherm mogen verschijnen.

Overige taken
AV1 Welke andere taken heeft de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach in uw organisatie (nog meer),
waarover in deze vragenlijst nog niet is doorgevraagd?
Meer antwoorden mogelijk

 Aansturen van een project of projectteam
 Een rooster of (jaar)planning maken
 Bemiddelen tussen vraag en aanbod
 Netwerken in kaart brengen of tot stand brengen
 In kaart brengen van het bestaande aanbod
 Jaarrapportages opstellen over inzet en resultaten
 Inventariseren van de behoefte van de doelgroep(en)
 In kaart brengen beginsituatie van de doelgroep(en)
 Initiëren van aanbod en daarna overdragen
 Coachen en begeleiden van deelnemers
 Verbeteren van bestaande activiteiten
 Enthousiasmeren van de doelgroep(en) tot deelname aan activiteiten
 Ouders actief betrekken bij activiteiten
 Signaleren van mogelijke problemen/behoeften bij de doelgroep(en) of in de buurt
 Doorverwijzen van deelnemers naar structureel aanbod
 Scholing/ workshops voor professionals ontwikkelen
 Meedenken/adviseren over visie, beleid of activiteiten
 Professionaliseren (eigen kennis en vaardigheden op peil houden/ontwikkelen)
 Inzetten van de buurtscan
 Het maken van een buurtactieplan
 Schrijven van een plan voor de Sportimpuls13
 Anders 1, namelijk: Open antwoord programmeren
 Anders 2, namelijk: Open antwoord programmeren
 De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach heeft geen andere taken niet in combinatie met ander
antwoord

13

Dit is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van
activiteiten die de ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen.
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Samenwerking
AV2 Met welke van de onderstaande organisaties/instanties heeft uw organisatie in de afgelopen 12
maanden samengewerkt?
Meer antwoorden mogelijk

 Sportvereniging/sportaanbieder14
 Onderwijsinstelling
 Instelling voor kunst en cultuur
 Welzijnsinstelling
 Jeugd(zorg)instelling 15
 Instelling voor gezondheidszorg16
 Instelling voor gehandicaptenzorg17
 Buurthuis/buurtvoorziening18
 Kinderopvangorganisatie19
 Instelling voor ouderen(zorg)20
 Bedrijfsleven
 Vluchtelingenwerk
 Gemeente
 Sportservice/sportloket/sportraad gemeentelijk
 Sportservice/sportloket/sportraad provinciaal
 Sportbond
 Jeugdsportfonds
 Anders1, namelijk open antwoord programmeren
 Anders2, namelijk open antwoord programmeren
 Geen enkele vereniging/organisatie/instantie niet in combinatie met ander antwoord - door naar AV9
Indien AV2 = anders dan ‘geen enkele’ dan vraag AV3 t/m AV5
AV3 Met hoeveel van deze organisaties/instanties heeft u samengewerkt?
Als u het niet precies weet, geeft u dan een schatting
Inladen aangekruiste antwoorden vraag AV2
Per categorie invulhokje programmeren 2 cijfers, minimum is 1, maximum is 99
Inladen antwoorden AV2

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

Denk hierbij aan sportverenigingen en aan andere sport- en beweegaanbieders zoals een fitnesscentrum,
zwembad, voetbalschool, klimhal, Thuis Op Straat, Cruyff Court, Richard Krajicek Playground, een MBVO-groep,
fysiofitness, aangepast sporten, etc.
15
Hieronder vallen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk en jeugdverenigingen.
2
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook revalidatiecentra of een instelling voor mensen met een beperking,
fysiotherapeuten, GGD, diëtisten, huisartsen, gezondheidscentra, zorgverzekeraars.
16
Hieronder vallen bijvoorbeeld revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGD, diëtisten, huisartsen,
gezondheidscentra, zorgverzekeraars.
17
Hieronder vallen bijvoorbeeld woonzorginstellingen of dagbesteding voor mensen met een beperking.
18
Bijvoorbeeld een wijkcentrum, dorpshuis of buurtvereniging
19
Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, organisatie voor NSO en/of BSO of peuterspeelzaal
20
Bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen of een verzorgings-/verpleeghuis.
14
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AV4 Heeft de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach een rol gespeeld bij het tot stand brengen van de
samenwerking met deze organisatie(s)?

 Ja, in de meeste gevallen
 Ja, in enkele gevallen
 Nee

AV5 Kunt u aangeven op welke wijze u met deze organisatie(s) samenwerkt? Als het om meerdere
samenwerkingsrelaties gaat beantwoordt u deze vraag dan in algemene zin.
Meer antwoorden mogelijk

 We voeren gezamenlijk op incidentele basis activiteiten uit
 We voeren gezamenlijk een jaarlijks terugkerende activiteit (evenement) uit
 We voeren gezamenlijk op structurele basis activiteiten uit (bijv. maandelijks of wekelijks
terugkerend)

 We participeren in een projectgroep
 We hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
 We hebben een gezamenlijk plan van aanpak voor de samenwerking
 We werken samen in een zogenaamde ketenaanpak (doorverwijzing van cliënten/deelnemers)
 We voeren een gezamenlijke administratie/overhead
 We bepalen in gezamenlijk overleg doelen en resultaten
 We hebben gezamenlijk het werkgeverschap voor de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach geregeld
 Anders, namelijk: Open antwoord
Indien AV2 (onder andere) ‘onderwijsinstelling’ (2) dan vraag AV6
AV6 U heeft aangegeven dat uw organisatie heeft samengewerkt met één of meer onderwijsinstellingen.
Met welk type onderwijsinstellingen heeft u in de afgelopen 12 maanden samengewerkt?
Meer antwoorden mogelijk

 School uit regulier basisonderwijs
 School uit speciaal basisonderwijs (sbao )
 School uit speciaal onderwijs (so)
 School uit regulier voortgezet onderwijs
 School uit speciaal voortgezet onderwijs(vso)23
 Praktijkonderwijs24
 School uit middelbaar beroepsonderwijs
 School uit ander onderwijs, namelijk open antwoord programmeren
21

22

Indien AV2 (onder andere) ‘instelling voor kunst en cultuur’ (3) dan vraag AV7

21

Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbao) zijn basisscholen bedoeld voor: moeilijk lerende kinderen; kinderen
met opvoedingsmoeilijkheden; alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

Scholen voor speciaal onderwijs (6-12 jaar) zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke handicap en leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen
23
Scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (12-19 jaar) zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke handicap en leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen
24
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen
van het vmbo te hoog gegrepen is.
22
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AV7 U heeft aangegeven dat uw organisatie heeft samengewerkt met één of meer instellingen voor kunst
en cultuur. Met welk type culturele instellingen heeft u in de afgelopen 12 maanden samengewerkt?
Meer antwoorden mogelijk

 Amateurkunst en cultuureducatie
 Archieven
 Beeldende kunst en vormgeving
 Bibliotheken
 Cultuur
 Cultuurbezit
 Dans
 Film
 Internationaal en intercultureel beleid
 Landschapsarchitectuur, architectuur en stedenbouw
 Letteren
 (Multi)Media
 Monumenten en archeologie
 Musea
 Muziek en muziektheater
 Theater
 Anders, namelijk open antwoord
AV8 In hoeverre bent u tevreden over de samenwerking tussen uw organisatie en [inladen antwoorden AV2]
bij andere organisatie optie “nooit of weet niet” niet aanbieden. Laatste regel hoeft niet te worden ingevuld.
Als er in de laatste regel iets wordt aangekruist moet blokje anders wel worden ingevuld.
Zeer
Inladen antwoorden AV1

Andere organisatie, namelijk: open

Zeer

Weet

ontevreden

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

tevreden

niet

















































antwoord
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Proces
AV9 In hoeverre bent u het eens dan wel oneens met onderstaande uitspraken?
Weet N.v.t.
Zeer
oneens
1.

Zeer
Oneens

Neutraal

Eens

Het is mij helder welke taken en
werkzaamheden (aanpak) de
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
moet doen

2.

De doelstellingen van de inzet van
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
voor mijn organisatie zijn realistisch en
haalbaar

3.

Ik vind de effecten van de inzet van de
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
voor mijn organisatie duidelijk zichtbaar

4.

De combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach is goed zichtbaar in de
gemeente/wijk

5.

De doelgroep(en) waar de
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
zich op richt zijn over het algemeen
makkelijk te enthousiasmeren om deel te
nemen aan activiteiten

6.

De combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach beschikt over voldoende
kennis en vaardigheden om zijn/haar
werkzaamheden (aanpak/werkwijze) te
kunnen uitvoeren

7.

Het nemen van besluiten m.b.t. tot de
inzet van de buurtsportcoach/
combinatiefunctionaris in mijn organisatie
verloopt soepel en snel

8.

Ouders/verzorgers zijn over het algemeen
makkelijk te betrekken bij activiteiten
voor (hun) kinderen

9.

Er zijn in mijn organisatie voldoende
middelen (geld, materialen) beschikbaar
voor de werkzaamheden van de
buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris

10. Er is in mijn gemeente voldoende
cofinanciering/geld om de inzet van
buurtsportcoaches/
combinatiefunctionarissen voor de
toekomst te garanderen
11. Ik ben tevreden over de activiteiten die
de combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach uitvoert
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eens

niet

12. Ik ben tevreden over de samenwerking
met de combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach
13. Ik ben tevreden over de mate waarin de
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
de doelgroep weet te bereiken
14. Het aantal uren dat de
combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach
kan worden ingezet, is toereikend voor
de werkzaamheden die hij of zij moet
verrichten
15. De animo van betrokken partijen om
samen te werken is groot
16. De samenwerking tussen de betrokken
organisaties verloopt via de
combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach, ik heb zelf geen contact
met betrokken organisaties

Doelstellingen en resultaten inzet combinatiefunctionaris/
buurtsportcoach
AV10a/b Landelijk is een aantal doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de inzet van
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.
Welke van de volgende landelijke doelstellingen streeft uw gemeente volgens u na en welke doelstellingen
streeft uw organisatie na met de inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?
Niet random aanbieden
Streeft mijn

Streeft mijn

gemeente na

organisatie na

AV10a

AV10b

Meer antwoorden

Meer antwoorden

mogelijk

mogelijk

Stimuleren dat meer mensen lid worden van een
sportvereniging/-organisatie
Stimuleren dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in de
buurt
Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en
rond scholen
Uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en
cultuuraanbod
Versterking van sportverenigingen met het oog op hun
maatschappelijke functie
Stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren
Jeugd tot 18 jaar vertrouwd laten raken met een of meer
kunst- en cultuurvormen
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Verbindingen leggen tussen sport en andere sectoren zoals
onderwijs, cultuur, welzijn, zorg, kinderopvang en
bedrijfsleven
Weet niet (niet verplicht aan te vinken + niet in combinatie
met andere antwoorden)
Geen van deze doelen (niet verplicht aan te vinken + niet in
combinatie met andere antwoorden)

AV10c Hoe schat u het behaalde resultaat van de inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach op
de landelijke doelstellingen in uw gemeente in?
Inladen antwoorden indien bij AV10a en/of AV10b een categorie is aangekruist.
Geen

Een beetje

Duidelijk

resultaat

resultaat

resultaat

Stimuleren dat meer mensen lid worden van
een sportvereniging/-organisatie
Stimuleren dat meer mensen kunnen sporten
en bewegen in de buurt
Stimuleren van een dagelijks sport- en
beweegaanbod op en rond scholen
Uitbreiding van het aantal brede scholen met
een sport- en cultuuraanbod
Versterking van sportverenigingen met het oog
op hun maatschappelijke functie
Stimuleren van actieve kunstbeoefening onder
jongeren
Jeugd tot 18 jaar vertrouwd laten raken met
een of meer kunst- en cultuurvormen
Verbindingen leggen tussen sport en andere
sectoren zoals onderwijs, cultuur, welzijn,
zorg, kinderopvang en bedrijfsleven
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Weet niet

AV11a/b Lokaal kunnen er andere of meer specifieke doelen gekoppeld zijn aan de inzet van
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.
Welke van de volgende lokale doelstellingen streeft uw gemeente volgens u na en welke doelstellingen
streeft uw organisatie na met de inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?
Doelen random aanbieden
Streeft mijn

Streeft mijn

gemeente na

organisatie na

(AV11a)

(AV11b)

Meer

Meer

antwoorden

antwoorden

mogelijk

mogelijk

Onderstaande opties voor allen:
(1) Vergroten van betrokkenheid van ouders
(2) Het verminderen van de zorgbehoefte van specifieke doelgroepen
(3) Vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers/medewerkers
binnen de betrokken organisaties
(4) Stimuleren van de maatschappelijke participatie van
buurtbewoners
(5) Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt of gemeente
(6) Vergroten van de samenwerking met sociale wijkteams in mijn
gemeente
(7) Verbeteren van de sociale competenties van specifieke
doelgroepen
(8) Kinderen en jongeren hun talenten en mogelijkheden laten
ontdekken
(9) Vergroten van samenwerking tussen organisaties in mijn gemeente
Onderstaande opties (10 t/m 16) tonen indien =1, 3 t/m 17
(10) Uitbreiding van het sport- en beweegaanbod voor specifieke
doelgroepen
(11) De kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren
(12) Stimuleren van de sport- en beweegdeelname van specifieke
doelgroepen
(13) Verbeteren van de kwaliteit (pedagogisch, methodisch,
didactisch) van sport- en beweegaanbod aan specifieke doelgroepen
(14) De doorstroming naar sportverenigingen stimuleren
(15) Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige
sporttalenten
(16) Het verminderen van overgewicht van specifieke doelgroepen
Onderstaande opties (17 t/m 22) tonen indien voor A1=2 (kunst en
cultuur) of A1=3 (onderwijs)
(17) Vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een culturele
organisatie/een cursus volgt bij een culturele organisatie
(18) Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige culturele
talenten
(19) Kinderen die dat niet van huis uit meekrijgen laten kennismaken
met cultuur

Vragenlijst betrokken organisaties 2016/2017 | Mulier Instituut

(20) Uitbreiding van het aanbod van culturele activiteiten
(21) Verbeteren van de kwaliteit van het cultuuraanbod voor kinderen
(22) De doorstroming naar culturele instellingen stimuleren
Onderstaande opties voor iedereen
Anders 1, namelijk: open antwoord programmeren (niet verplicht aan
te vinken)
Anders 2, namelijk: open antwoord programmeren (niet verplicht aan
te vinken)
Weet niet (niet verplicht aan te vinken + niet in combinatie met
andere antwoorden)
Geen andere doelen (niet verplicht aan te vinken + niet in combinatie
met andere antwoorden)
AV11c Hoe schat u het behaalde resultaat van de inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach op
deze lokale doelstellingen in uw gemeente in?
Inladen antwoorden indien bij AV11a en/of AV11b een categorie is aangekruist.
Een
Geen

beetje

Duidelijk

resultaat

resultaat

resultaat

Vergroten van betrokkenheid van ouders
Vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een
culturele organisatie/een cursus volgt bij een culturele
organisatie
Het verminderen van de zorgbehoefte van specifieke
doelgroepen
Uitbreiding van het sport- en beweegaanbod voor
specifieke doelgroepen
Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige
culturele talenten
De kwaliteit van het bewegingsonderwijs verbeteren
Stimuleren van de sport- en beweegdeelname van
specifieke doelgroepen
Kinderen die dat niet van huis uit meekrijgen laten
kennismaken met cultuur
Uitbreiding van het aanbod aan culturele activiteiten
Vergroten van de vaardigheden van
vrijwilligers/medewerkers binnen de betrokken
organisaties
Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige
sporttalenten
Verbeteren van de kwaliteit van het cultuuraanbod aan
kinderen
De doorstroming naar culturele instellingen stimuleren
Stimuleren van de maatschappelijke participatie van
buurtbewoners
Het verminderen van overgewicht van specifieke
doelgroepen
Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt of gemeente
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Weet niet

Vergroten van de samenwerking met sociale wijkteams
in mijn gemeente
Verbeteren van de sociale competenties van specifieke
doelgroepen
Kinderen en jongeren hun talenten en mogelijkheden
laten ontdekken
Verbeteren van de kwaliteit (pedagogisch, methodisch,
didactisch) van sport- en beweegaanbod aan specifieke
doelgroepen
Vergroten van samenwerking tussen organisaties in mijn
gemeente
De doorstroming naar sportverenigingen stimuleren
Anders 1, namelijk: open antwoord inladen
Anders 2, namelijk: open antwoord inladen

AV12 In welke mate wordt in uw organisatie verantwoording afgelegd over werkzaamheden en resultaten
van de inzet van de combinatiefunctionaris en buurtsportcoach?
Op
Op incidentele structurele
In mijn organisatie:

Nooit

basis

registeren we de activiteiten van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
registeren we het aantal deelnemers van activiteiten
van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
monitoren we het proces van samenwerking en
uitvoering
monitoren we de tevredenheid van
samenwerkingspartners en/of co financiers
monitoren we de resultaten van de inzet van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
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basis

Weet
niet

Succesfactoren inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
AV13 Wat zijn volgens u de belangrijkste randvoorwaarden die de inzet van de combinatiefunctionaris of
buurtsportcoach succesvol maken? En wat zijn de belangrijkste verbeterpunten met betrekking tot de
inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?
Maximaal 3 antwoorden
Knelpunt/
Succesfactor

Verbeterpunt

Maximaal 3

Maximaal 3

aankruisen

aankruisen

Goede communicatie met de doelgroep en betrokken instellingen
Duidelijke taakomschrijving van de functie van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
Voldoende tijd voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden
Heldere doelstellingen en/of visie met betrekking tot de inzet van de
combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
Heldere lokale organisatiestructuur
Voldoende tijdsinvestering voor betrokken organisaties
Voldoende co financiering vanuit de gemeente
Voldoende co financiering door partners
Grote betrokkenheid van en draagvlak bij betrokken organisaties m.b.t.
de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
Grote betrokkenheid van ouders/verzorgers
Goede zichtbaarheid van combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches in de
wijk/buurt
Voldoende animo tot samenwerken van de betrokken organisaties
Goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen van de betrokken
organisaties
Goede samenwerking met de combinatiefunctionarissen/
buurtsportcoaches
Anders namelijk (1): Open antwoord programmeren (niet verplicht aan te
vinken)
Anders namelijk (2): Open antwoord programmeren (niet verplicht aan te
vinken)
Anders namelijk (3): Open antwoord programmeren (niet verplicht aan te
vinken)
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Beoordeling inzet combinatiefunctionaris/buurtsportcoach
AV14 Hoe beoordeelt u de meerwaarde van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach voor het
functioneren van uw organisatie op een schaal van 1 tot en met 5? 1 staat voor geen meerwaarde, 5 voor
zeer grote meerwaarde.
Invulhokje voorprogrammeren met cijfers 1 t/m 5
Wilt u uw antwoord toelichten?
Ruimte voor toelichting

Tot slot
AV15 Wilt u nog iets kwijt over de combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach dat van belang zou kunnen
zijn voor dit onderzoek?
Programmeur: invulmogelijkheid voor open antwoord

U bent aan het eind van de vragenlijst gekomen. Heeft u nog opmerkingen of vragen naar aanleiding
van deze vragenlijst dan kunt u deze hier kenbaar maken: programmeur mogelijkheid voor
vragen/opmerkingen

Colofon
De topiclijst is opgesteld door het Mulier Instituut (2017). Op de vragenlijst is het auteursrecht van toepassing.
Gebruik van de vragenlijst zonder toestemming van het Mulier Instituut is niet toegestaan. De resultaten van
deze topiclijst zijn gepubliceerd in: Lindert, C. van, Brandsema, A., Scholten V. & Poel, H. van der. (2017). De
Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces. Utrecht: Mulier Instituut.
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