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VTO-vragenlijst Sport 2012-2020, versie 23 juni 2020
Bevat vragen van alle metingen 2012-2020. De vraagvolgorde van 2020. De blokbenaming wijkt af
van labels van het CBS

Overzicht aanpassingen naar onderwerp
Beoefende sporttakken/frequentie (kernindicator)
- Voor 3 sporten doorvragen naar frequentie, verband
(kernindicator), training en locatie
- Tevredenheid over trainer/instructeur
- Tevredenheid over voorzieningen locatie
- Sociale waarde sportgroep
- Gebruik technologie bij sportbeoefening
Zwemvaardigheid
Gymles
Beweeggedrag in de vrije tijd
Meningen over sportaanbod (kernindicator) en beleid
Sportdeelname ouders en partner
Motieven en belemmeringen voor sportdeelname
Vrijwilligerswerk (kernindicator)
- Vrijwilligerswerk subvragen
- Competenties en waardering
Wedstrijdbezoek (kernindicator)
- Subvragen
- Soort wedstrijd en beleving bezoek
Meningen topsport/evenementen
Veilig Sport Klimaat
Media (kernindicator)
- Subvragen
- gebruik sociale media voor sport
Extra achtergrondkenmerken:
Seksuele geaardheid
Algehele gezondheid
Beperkingen naar type
Belemmeringen in ADL en in sport
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Cultuurvraagblokken
Bezoek voorstellingen
Bezoek feesten (informele cultuur)
Bezoek museum
Bezoek bibliotheek
Bezoek beeldende kunst
Bezoek erfgoed
Laatste bezoek
Boeken lezen
Beoefening erfgoed
Ondersteuning cultuur
Beoefening kunst
Interesse erfgoed
Mediagebruik erfgoed
Muziekinstrument en muziekgenre
Mediagebruik kunst en erfgoed
Belang van cultuur
Interesse kunst
Drempels kunstbezoek
Bezoek festivals
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Vragenlijst

Vrijetijdsomnibus
Toegankelijke versie vragenlijst sport
Mode: CAWI
Vragenlijst instellingen
Additionele steekproefinformatie
Indien VariantCode = 1: Eerst sport, dan cultuur
Indien VariantCode = 2: Eerst cultuur, dan sport
Types
TAangLid
1. Een vereniging of stichting
2. Een informele groep die alles zelf regelt
3. Beide
4. Geen van beide

Blok Opening CAWI
Bedankt dat u mee wil werken aan het Vrijetijdsonderzoek. De vragenlijst is bedoeld voor (dhr/mevr.)
<NAW.Voorletters> < NAW.Naam> geboren op <NAW.Geb_datum>.
Kloppen deze gegevens?
>>Meer dan 1 antwoord mogelijk.<<
1.
Ja, gegevens kloppen
2.
Nee, geslacht klopt niet
3.
Nee, geboortedatum klopt niet
4.
Nee, de voorletter(s) / achternaam klopt niet
Harde Controle 1 Het antwoord ‘Ja, gegevens kloppen’ mag niet gekozen worden in combinatie met
een van de andere antwoorden.
GBAFout U heeft aangegeven dat geslacht én geboortedatum niet kloppen. In dat geval zijn dit alle
vragen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst
naar het CBS te zenden. Door op de knop ‘volgende’ onderaan in dit scherm te klikken, komt u in het
scherm waar u de vragenlijst kunt verzenden.
Geboren Wat is de geboortedatum?

(DD-MM-JJJJ)

weigert

Harde Controle 2 De geboortedatum kan niet in de toekomst liggen. Pas antwoord aan.
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Harde Controle 3 De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas geboortedatum aan.
Leeft Wat is de leeftijd?

[0..125]

Voorlett Wat is/zijn dan de voorletter(s) en achternaam? Voorletter(s): [Voorlett] AchterNa
Achternaam: [AchterNa]

Blok Achtergrondkenmerken
HHKern Waaruit bestaat uw huishouden? >>Stiefkind, pleegkind e.d. tellen als kinderen. Kinderen
die niet op uw woonadres staan ingeschreven, moet u NIET tot het huishouden rekenen.<<
1. Alleenstaand
2. Echtpaar / vaste partners met thuiswonend(e) kind(eren)
3. Echtpaar / vaste partners zonder thuiswonend(e) kind(eren)
4. Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren)
5. Een andere samenstelling
LftJong Wat is de leeftijd van het jongste kind uit uw huishouden?

[0…124] weigert

Harde Controle 1De leeftijd mag niet hoger zijn dan 125 jaar. Pas geboortedatum aan.
HHKind Zijn er in uw huishouden ook kinderen jonger dan 18 jaar?
1. Ja
2. Nee
PosOP Bent u in het huishouden:
1. Echtgeno(o)t(e)/partner
2. Kind
3. Anders
M_VProxy Wat is uw geslacht? >>We bedoelen hiermee het geslacht van degene die de vragenlijst
invult, niet het geslacht van uw kind.<<
1. Man
2. Vrouw
MaatsPos Welke situatie vindt u bij u passen?
1. Huisvrouw/huisman
2. (selectie: Gepensioneerd of met de VUT)
3. Scholier of student
4. Arbeidsongeschikt
5. Werkloos of werkzoekend
6. Werkende met betaald werk, minder dan 12 uur per week
7. Werkende met betaald werk, 12 tot 30 uur per week
8. Werkende met betaald werk, 30 uur per week of meer
9. Anders
MaatsPosP Welke situatie vindt u bij uw partner passen?
1. Huisvrouw/huisman
2. (selectie: Gepensioneerd of met de VUT)
3. Scholier of student
4. Arbeidsongeschikt
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5.
6.
7.
8.
9.

Werkloos of werkzoekend
Werkende met betaald werk, minder dan 12 uur per week
Werkende met betaald werk, 12 tot 30 uur per week
Werkende met betaald werk, 30 uur per week of meer
Anders

OplHuid Wat voor soort opleiding volgt u?
1. (selectie: Basisonderwijs)
2. Praktijkonderwijs
3. VMBO
4. Havo
5. VWO, Gymnasium, Atheneum
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL)
7. Hoger beroepsonderwijs
8. Wetenschappelijk onderwijs
9. Een andere opleiding of cursus
OplHoog Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
1. Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VSO)
2. VMBO
3. Mavo, ULO, MULO
4. Havo, MMS
5. VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL),
7. Hoger beroepsonderwijs
8. Wetenschappelijk onderwijs
9. Andere opleiding
10. Geen opleiding voltooid
weet niet
OplVa (12 jaar of ouder: Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw vader?)
($2: Wat is uw hoogst voltooide opleiding? >>Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van
degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst voltooide opleiding van uw kind.<<)
($3: Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner? >>Het gaat hier om de hoogst voltooide
opleiding van de partner van degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst voltooide opleiding
van uw kind.<<)
1. Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VSO)
2. VMBO
3. Mavo, ULO, MULO
4. Havo, MMS
5. VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL),
7. Hoger beroepsonderwijs
8. Wetenschappelijk onderwijs
9. Andere opleiding
10. Geen opleiding voltooid
weet niet
weigert
OplMoe (12 jaar of ouder: Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw moeder?)
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($2: Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw partner? >>Het gaat hier om de hoogst voltooide
opleiding van de partner van degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst voltooide opleiding
van uw kind.<<)
($3: Wat is uw hoogst voltooide opleiding? >>Het gaat hier om de hoogst voltooide opleiding van
degene die de vragenlijst invult, niet om de hoogst voltooide opleiding van uw kind.<<)
1. Lager beroepsonderwijs (LBO, VBO, VSO)
2. VMBO
3. Mavo, ULO, MULO
4. Havo, MMS
5. VWO, Gymnasium, Atheneum, HBS
6. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL),
7. Hoger beroepsonderwijs
8. Wetenschappelijk onderwijs
9. Andere opleiding
10. Geen opleiding voltooid
weet niet
weigert
Religie Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u (12 jaar of ouder:
zichzelf) (tot 12 jaar: uw kind)?
1. Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
2. Rooms-Katholiek
3. Nederlands Hervormd
4. Gereformeerde kerken
5. Protestantse Kerk Nederland
6. Islam
7. Joods
8. Hindoe
9. Boeddhist
10. Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering
weigert
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Blok Sport Lid en Locatie
Beoefende sporten en frequentie
Sport De volgende vragen gaan over (12 jaar of ouder: uw sportbeoefening) (tot 12 jaar: de
sportbeoefening van uw kind) in de afgelopen 12 maanden. Denk hierbij aan sporten als voetbal,
tennis, fitness, toerfietsen of schaken, ook als (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) dit tijdens
de vakantie heeft gedaan. (Selectie tot 19 jaar: Denk hierbij niet aan sporten tijdens gymles op
school.)
2012-2020
Welke sport of sporten heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12 maanden
beoefend? >>Meerdere antwoorden mogelijk<< codelijst 2012, 2014 (in 2016 aangepast, zie verder)
1. Aerobics, steps of spinning
2. Atletiek
3. Badminton
4. Basketbal
5. Biljart, poolbiljart of snooker
6. Boksen
7. Bowling
8. Bridge
9. Dammen
10. Dansen
11. Darts
12. Duiksport
13. Fitness
14. Golf
15. Gymnastiek of turnen
16. Handbal
17. Hardlopen, joggen of trimmen
18. Hockey
19. Honkbal of softbal
20. Jeu de boules
21. Judo
22. Kano
23. Karate
24. Kickboksen
25. Klimsport
26. Korfbal
27. Midgetgolf
28. Motor- of autosport
29. Paardensport
30. Roeien
31. Schaatsen
32. Schaken
33. Schietsport
34. Skeeleren of skaten
35. Skiën, langlaufen of snowboarden
36. Squash
37. Taekwondo
38. Tafeltennis
39. Tennis
40. Veldvoetbal
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Volleybal
Wandelsport of nordic walking
Wielrennen, toerfietsen of mountainbiken
Waterpolo
Zaalvoetbal
Zeilen of surfen
Zwemmen
Andere sport, namelijk…
Geen sport

Toevoegingen sportcodelijst (inclusief Bezoek, BezSp00): vanaf de meting van 2016, 2018, 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport12
Sport13
Sport14
Sport18
Sport30
Sport44
Sport46
Sport47

Fitness
Aerobics, steps of spinning
Fitness, buiten zoals bootcamp (nieuw)
Hardlopen, joggen (trimmen: meting 1 & 2)
Mountainbiken (nieuw)
Wandelsport (nordic walking: meting 1 & 2)
Wielrennen, toerfietsen (mountainbiken: meting 1 & 2)
Yoga incl pilates & poweryoga (Yoga nagecodeerd, meting 1 & 2)

Harde Controle 1 Het antwoord ‘Geen sport’ mag niet gekozen worden in combinatie met een van de
andere antwoorden.
SportAnd Welke andere sport heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12
maanden beoefend? SportAnd String(50)
Selectie, 4 of meer sporten genoemd
FreqSp Hoe vaak heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in
totaal gesport? [0…997]
2012-2020
Selectie, 2 of meer sporten genoemd
SpMeest1 Welke sport heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12 maanden
het meest beoefend? 2012-2020
<bij Sport genoemde sporten> <SportAnd>
Selectie, 3 of meer sporten genoemd
SpMeest2 Welke sport heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) na <SpMeest1> in de
afgelopen 12 maanden het meest beoefend? 2012-2020
<bij Sport genoemde sporten> zonder <SpMeest1> <SportAnd>
Selectie, 4 of meer sporten genoemd
SpMeest3 Welke sport heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) na <SpMeest1> en
<SpMeest2> in de afgelopen 12 maanden het meest beoefend?
2012-2020
<bij Sport genoemde sporten> zonder <SpMeest1> en zonder <SpMeest2> <SportAnd>
Selectie, 1-3 sporten (per sport genoemd bij Sport), Freq, Freq2, Freq3
Freq[i] Hoe vaak heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12
maanden beoefend? [0…997]
2012-2020
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Verband & locatie
Voor de drie meest beoefende sporten, LidSP_A1 tot LidSP_A27 (nummeren door)
LidSP_a[i] Hoe beoefende (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12
maanden? >>Meerdere antwoorden mogelijk<<
2012-2020
1. Alleen, ongeorganiseerd
2. In groepsverband, georganiseerd door (12 jaar of ouder: uzelf), familie, (Selectie: vrienden
of kennissen/vriendjes of klasgenootjes)
3. Als lid van een sportvereniging
4. Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder
5. (Selectie: Via school of via de naschoolse opvang)
6. (Selectie: In het kader van bedrijfssport)
7. Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk
8. Via een zorginstelling of revalidatiecentrum
9. Anders, namelijk…
LidSP_b[i] String(50) LidSP_B, LidSP_B2, LidSP_B3
Voor de drie meest beoefende sporten indien >1 verband, Lidmax, Lidmax2, Lidmax3
LidMax[i] Hoe beoefende (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12
maanden het meest?
2012-2020
1. Alleen, ongeorganiseerd
2. In groepsverband, georganiseerd door (12 jaar of ouder: uzelf), familie, (vrienden of
kennissen/vriendjes of klasgenootjes)
3. Als lid van een sportvereniging
4. Als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of commerciële sportaanbieder
5. Via school of via de naschoolse opvang
6. In het kader van bedrijfssport
7. Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk
8. Via een zorginstelling of revalidatiecentrum
9. <anders antwoord>)
Voor de drie meest beoefende sporten, Training1 tot Training12 (nummeren door)
Training[i] Waaraan heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) voor <Sport[i]> in de afgelopen
12 maanden deelgenomen? >>Meerdere antwoorden mogelijk<<
2012-2020
1. Lessen, cursussen of trainingen
2. Competitie
3. Toernooien of sportevenementen
4. Geen van bovenstaande
Harde Controle: Geen van bovenstaande kan niet in combinatie met andere antwoorden.
Voor de drie meest beoefende sporten, Locatie_A1 tot Locatie_A21 (nummeren door)
Locatie_a[i] Waar heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12
maanden beoefend? >>Meerdere antwoorden mogelijk<<
2012-2020
1. In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal, zwembad of
fitnesscentrum
2. In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw of kantine
3. Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld, tennisbaan of
openluchtzwembad
4. Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of hangplek
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Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, strand of meer
6. Thuis of in de tuin
7. Ergens anders, namelijk…
5.

LocMax[i]
2016, 2020
Waar heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12 maanden het
meest beoefend?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In een overdekte sportaccommodatie, zoals een sporthal, gymzaal,
zwembad of fitnesscentrum)
In een andere overdekte accommodatie, zoals een buurthuis, wijkgebouw
of kantine)
Op een sportaccommodatie in de open lucht, zoals een sportveld,
tennisbaan of openluchtzwembad)
Op een openbare plek, zoals een pleintje, trapveldje of hangplek)
Op de openbare weg of in de natuur, zoals een park, bos, strand of meer)
Thuis of in de tuin)
anders

Locatie_b[i] String(50) Locatie_B, Locatie_B2, Locatie_B3
Loc_Overdekt[i]
2020
U geeft aan dat ($A: u) ($B: uw kind) <Sport[i]> in de afgelopen 12 maanden in een overdekte
sportaccommodatie heeft beoefend. Wat voor soort overdekte sportaccommodatie was dat?
>>Meerdere antwoorden mogelijk<<
1. Zwembad
2. Fitnesscentrum
3. Sporthal of gymzaal
4. Andere overdekte sportaccommodatie
Voor de drie meest beoefende sporten:
LocNaam_[i] Wat is de naam van deze accommodatie of locatie? Als u de naam niet weet, mag u de
straatnaam opgeven
2014
……………… (tekst antwoord)
Voor de drie meest beoefende sporten:
LocPlaats_[i] In welke plaats ligt deze accommodatie of locatie?
……………… (tekst antwoord)

2014
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Blok Sportbeoefening
Training
TrainerGroep U heeft aangegeven < Belangrijkste_Sport> het meest te beoefenen / dat uw kind
<Belangrijkste_Sport> het meest beoefent) antwoord LidMax. 2018, 2020
Is hier ook weleens een trainer of instructeur bij betrokken?
• Ja, altijd
• Ja, soms
• Nee, nooit
Selectie meest beoefende verband (Lidmax) meest beoefende sport code 3-8 (niet alleen/zelf
georganiseerde groep of overig), 12 jaar en ouder:
De volgende vragen gaan over <meest beoefende sport>. Kunt u aangeven hoe tevreden of
ontevreden u bij het beoefenen van <meest beoefende sport > bent over:
Tevr_a De kennis van de trainer of instructeur over de techniek van de sport 2018, 2020
Tevr_b De persoonlijke aanwijzingen of tips van de trainer of instructeur 2018, 2020
Tevr_c De variatie in trainingen of oefeningen 2012, 2014, 2018, 2020
Tevr_d De aandacht van de trainer of instructeur voor gezondheid en het voorkomen van blessures
2018, 2020
Tevr_e De manier waarop de trainer of instructeur sporters motiveert 2018, 2020
Tevr_f De manier waarop de trainer of instructeur omgaat met onwenselijk gedrag zoals pesten,
schelden of intimidatie 2018, 2020
Tevr_g De aandacht van de trainer of instructeur voor een goede sfeer tijdens het sporten 2018,
2020
1. Zeer tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Zeer ontevreden
6. Niet van toepassing

Tevredenheid sportvoorzieningen
Selectie meest gebruikte locatie (Locmax) meest beoefende sport code 1-5 (niet thuis/anders), 12 jaar
en ouder:
In 2020 inleiding aangepast, is o.a. de meest gebruikte locatie in de vraag opgenomen.
IntroTevr2 De volgende vragen gaan over hoe tevreden u bent over de: 2012, 2014, 2020
• accommodatie (code 1-3, variabele reeks Tevr2A)
• openbare plek (code 4-5, variabele reeks Tevr2B), voor 2020: locatie
waar u <meest beoefende sport> het meest beoefent. Hoe tevreden of ontevreden bent u over:
Tevr2_a De bereikbaarheid te voet
Tevr2_b De bereikbaarheid per fiets
Tevr2_c De bereikbaarheid per auto
Tevr2_d De bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Tevr2_e Het aantal parkeerplekken
Tevr2_f De toegankelijkheid met een rolstoel of rollator
Tevr2_g De verlichting rondom de (selectie: accommodatie/selectie: openbare plek/locatie)
Tevr2_h De openingstijden
Tevr2_i De hygiëne
Tevr2_j De horecavoorzieningen
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Tevr2_k De beschikbare routes (item alleen voor selectie: openbare plek/locatie)

Redenen sportdeelname
IntroSportGroep
2020
De volgende stellingen gaan over <Afl_Belangrijkste_Sport>, beoefend ($1: in groepsverband,
georganiseerd door ($A: uzelf,) familie, ($2: vrienden of kennissen) ($3: vriendjes of klasgenootjes))
($4: als lid van een sportvereniging) ($5: als abonnee, lid of cursist van een fitnesscentrum of
commerciële sportaanbieder) ($6: via school of via de naschoolse opvang) ($7: in het kader van
bedrijfssport) ($8: via het sociaal-cultureel werk, sportbuurtwerk of welzijnswerk) ($9: via een
zorginstelling of revalidatiecentrum).
In hoeverre bent u het eens of oneens met deze stellingen?
SportGroep_a Mijn sportclub/sportgroep is belangrijk in mijn leven
SportGroep _b Bij mijn sportclub/sportgroep kan ik mezelf zijn

2020
2020

IntroRdnSprt
Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende aspecten (sporter: voor u) bij het beoefenen van een
sport? (niet-sporter: Ook als u zelf geen sport beoefent, willen we graag uw mening weten.) 2020
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
6. niet-sporter: Weet ik niet
RdnSprt_a
RdnSprt_b
RdnSprt_c
RdnSprt_d
RdnSprt_e

Plezier
Gezondheid/conditie
Afslanken/verbeteren van mijn uiterlijk
Iets bereiken/presteren
Sociale contacten

Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?
Aandacht Aandacht voor een goede gezondheid gaat samen met plezier in het sporten 2020
Aandacht Veel aandacht voor een goede gezondheid gaat ten koste van plezier in het sporten. 2018
Plezier
Kinderen moeten vooral plezier in het sporten hebben, presteren is minder belangrijk.
2018, 2020

Instructies sportdeelname via filmpjes/literatuur
InstrucOnline
Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor het beoefenen van een sport of voor lichamelijke
oefeningen weleens lessen of instructies gevolgd via (online) filmpjes of een app?
2020
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, via een televisieprogramma, bijv. Nederland in Beweging
2. Ja, via filmpjes op een (video)website of –app, bijv. YouTube
3. Ja, via een dvd of andere video-opname
4. Ja, via een sportapp
5. Ja, via een sport- of fitnessgame op een (spel)computer
6. Ja, via andere (online) instructiefilmpjes of apps
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7. Nee
InstrucBoek
2020
Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor het beoefenen van een sport of voor lichamelijke
oefeningen weleens gebruik gemaakt van lessen of instructies uit een boek of tijdschrift?
Ja / Nee
InstrucEenKst
2020
gebruikers filmpjes: U geeft aan dat u in de afgelopen 12 maanden voor het beoefenen van een
sport of voor lichamelijke oefeningen weleens lessen of instructies heeft gevolgd via (online) filmpjes
of een app.
gebruikers boek: U geeft aan dat u in de afgelopen 12 maanden voor het beoefenen van een sport of
voor lichamelijke oefeningen weleens gebruik heeft gemaakt van lessen of instructies uit een boek
of tijdschrift. De volgende vragen gaan hierover.
Moesten hier kosten voor worden betaald?
2020
Denk bijv. aan aanschafkosten, abonnementskosten of kosten voor een cursus, waardoor u
(gebruikers filmpjes: toegang kreeg tot instructiefilmpjes of een app) gebruikers boek: een boek of
tijdschrift ontving).
Ja / Nee / weet ik niet
InstrucMeerKst
2020
U geeft aan dat u in de afgelopen 12 maanden voor het beoefenen van een sport of voor
lichamelijke oefeningen weleens lessen of instructies heeft gevolg via (online) filmpjes of een app
(gebruikers boek: en gebruik heeft gemaakt van lessen of instructies uit een boek of tijdschrift).
De volgende vragen gaan hierover.
Moesten hier kosten voor worden betaald?
2020
Denk bijv. aan aanschafkosten, abonnementskosten of kosten voor een cursus, waardoor u toegang
kreeg tot instructiefilmpjes of een app (gebruikers boek: of een boek of tijdschrift ontving).
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Ja, voor lessen/instructies via filmpjes op een (video)website of –app, bijv.
YouTube
2. Ja, voor lessen/instructies via een dvd of andere video-opname
3. Ja, voor lessen/instructies via een sportapp
4. Ja, voor lessen/instructies via een sport- of fitnessgame op een (spel)computer
5. Ja, voor lessen/instructies via andere (online) instructiefilmpjes of apps
6. Ja, voor lessen/instructies uit een boek of tijdschrift
7. Nee
InstrucReden Om welke reden(en) maakt u weleens gebruik van deze lessen of instructies
(gebruikers filmpje: via (online) filmpjes of een app) (beide: en) gebruikers boek: uit een
boek/tijdschrift)? Meerdere antwoorden mogelijk.
2020
1. Ik kan de sport(en) of oefeningen op mijn eigen tempo leren
2. Ik kan de sport(en) of oefeningen op mijn eigen tempo doen
3. Ik hoef zelf geen oefeningen te bedenken
4. Het stimuleert me om te blijven bewegen/sporten
5. Andere reden
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InstrucSport
Voor welke sport(en) maakt u weleens gebruik van lessen of instructies (selectie filmpje: via (online)
filmpjes of een app) (beide: en) (selectie boek: uit een boek/tijdschrift)?
2020
Als u lichamelijke oefeningen doet, kies dan de best passende sport uit de lijst of ‘Andere sport’.
Meerdere antwoorden mogelijk.
Sportlijst, zonder Geen van deze
InstrucWaar
Waar beoefent u deze sport(en) en/of doet u deze lichamelijke oefeningen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
1. Thuis
2. Ergens anders

2020

< 2020, sociale betekenis sportclub
Selectie meest beoefende verband (Lidmax) meest beoefende sport code 3-8 (niet alleen/zelf
georganiseerde groep of overig), 12 jaar en ouder:
De volgende vragen gaan over <meest beoefende sport>. Kunt u aangeven hoe tevreden u bij het
beoefenen van <meest beoefende sport > bent over:
Kunt u aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens of oneens bent? 2018
SportAlg_a De sportclub/sportgroep is belangrijk voor mij om andere mensen te ontmoeten
SportAlg _b De sportclub/sportgroep is belangrijk voor mij om mensen uit andere culturen te leren
kennen
SportAlg _c Een aantal mensen dat ik door de sportclub/sportgroep heb leren kennen, zijn goede
vrienden geworden
SportAlg _d Ik ben er trots op bij de sportclub/sportgroep te horen
SportAlg _e De sportclub/sportgroep is een van de meest belangrijke groepen waar ik bij hoor
SportAlg _f Als het nodig is, steunen of helpen mensen van de sportclub/sportgroep mij in privé
zaken
SportAlg _g Er is een goede sfeer op de sportclub/in de sportgroep
Bijeenk Neemt u weleens deel aan sociale activiteiten die de sportclub/sportgroep organiseert, zoals
feesten of familiedagen? 2018
Praten Blijft u na een training, wedstrijd of toernooi weleens op de sportclub/bij de sportgroep om
met andere mensen te praten? 2018
Praten2 Als u op de sportclub/bij de sportgroep bent, praat u dan ook met andere mensen dan
alleen uw eigen team- of groepsleden? 2018

< 2020, apps & devices
Tech De volgende vragen gaan over het gebruik van technologische hulpmiddelen bij het beoefenen
van sport. Denk bijvoorbeeld aan apps zoals Runkeeper of Strava, instructiefilmpjes of sportlessen
op YouTube of het gebruik van een hartslagmeter, sporthorloge of fietscomputer. Heeft u in de
afgelopen 12 maanden weleens technologische hulpmiddelen bij het sporten gebruikt? 2018
TechWelk Welke hulpmiddelen heeft u dan gebruikt? >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 2018
1. Apps op de mobiele telefoon, zoals Strava of Runkeeper
2. Instructiefilmpjes, bijvoorbeeld op YouTube
3. Hartslagmeter
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4. Sporthorloge
5. Fietscomputer
6. Een ander hulpmiddel
TechWaarom Waarom gebruikt u deze hulpmiddelen? >>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 2018
1. Om prestaties bij te houden
2. Om op sociale media te delen wat ik gedaan heb
3. Het motiveert mij
4. Het is een hulpmiddel bij het trainen
5. Om mijn prestaties met die van anderen te vergelijken
6. Een andere reden
TechWaaromNiet Waarom gebruikt u geen technologische hulpmiddelen bij het sporten?
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<< 2018
1. Er is geen geschikt hulpmiddel voor mijn sport
2. Ik vind het niet nodig
3. Ik vind het niet prettig om te gebruiken
4. Ik vind het te duur om aan te schaffen
5. Ik weet niet hoe het werkt
6. Ik train al onder begeleiding
7. Een andere reden

< 2020, overig
RegelM U heeft eerder aangegeven dat [u/uw kind] <aantal> keer <te hebben/heeft> gesport.
Sportte [u/uw kind] gemiddeld genomen over de afgelopen 12 maanden een vast aantal keren <per
week/per maand> of wisselde dit? 2014
1. Een vast aantal keren per week
2. Een vast aantal keren per maand
3. Dit wisselde gedurende de afgelopen 12 maanden
TrainerBetaald Krijgt de trainer of instructeur betaald voor het geven van de training of les? 2018
1. Ja, de trainer of instructeur krijgt hiervoor betaald, het is zijn/haar (bij)baan
2. Nee, de trainer of instructeur krijgt hier niet voor betaald of krijgt een kleine
vrijwilligersvergoeding
3. Weet ik niet
4. Niet van toepassing

< 2020, motieven en Belemmeringen (2016)
Mensen sporten of bewegen om verschillende redenen. Er volgt nu een aantal redenen. 2016
($1:Kunt u per reden aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk deze voor u is om te sporten of
bewegen in de vrije tijd?)
($2: Als u (vaker) zou sporten of bewegen in de vrije tijd, kunt u dan per reden aangeven hoe
belangrijk of onbelangrijk deze voor u zou zijn om te sporten of bewegen in de vrije tijd?)
Selectie: 12 jaar en ouder
>>ENQ: Redenen om te sporten/bewegen in de vrije tijd.<<
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
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Mot_a Om mijn eigen prestaties te verbeteren?
Mot_b Voor competitie/voor de wedstrijden?
Mot_c Om een gezond gewicht te bereiken of behouden?
Mot_d Voor het behouden of verbeteren van mijn gezondheid?
Mot_e Om een betere conditie te krijgen?>>ENQ: Gebruik sportkaart 2.<<
Mot_f Omdat mijn arts / fysiotherapeut het heeft aangeraden?
Mot_g Om een leuke activiteit te doen?
Mot_h Omdat ik graag buiten actief ben?
Mot_i Omdat ik graag iets nieuws wil leren?
Mot_j Omdat het gezellig is?
SBVaker Zou u vaker willen sporten of bewegen dan u doet? 2016
SBAnders Zou een andere sport of andere vorm van bewegen willen doen dan u nu doet? 2016
($1: Er volgt nu een aantal redenen die mensen kunnen hebben om niet te sporten of bewegen.
Kunt u voor elk van de volgende reden aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk deze voor u is om
niet of niet vaker te gaan sporten of bewegen?
$2:U geeft aan een andere sport of vorm van bewegen te willen doen. Kunt u voor elk van de
volgende redenen aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk deze voor u is voor het niet beoefenen
van deze sport/bewegingsvorm?)
Selectie: 12 jaar en ouder, niet negatief t.o.v. vaker/anders sporten/bewegen
Redenen om niet (vaker) te sporten/bewegen of een andere sport/bewegingsvorm te doen 2016
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
BelSB_a Ik vind sporten / bewegen niet leuk
BelSB_b Ik besteed mijn vrije tijd liever aan andere dingen zoals hobby’s, afspreken met vrienden of
familie
BelSB_c Ik heb negatieve ervaringen met vroegere sportdeelname / gymles
BelSB_d Ik ben niet goed genoeg in sport
BelSB_e Ik heb gezondheidsproblemen of lichamelijk problemen
BelSB_f Ik ben vaak te moe
BelSB_g Ik fiets of wandel naar mijn werk of school en hoef daarom niet meer te sporten of bewegen
BelSB_h Ik doe lichamelijk inspannend (huishoudelijk) werk en hoef daarom niet meer te sporten of
bewegen
BelSB_i Ik heb weinig tijd vanwege werk, studie of familie- / gezins- verplichtingen
BelSB_j Ik weet niet goed welke sport ik leuk vind
BelSB_k Ik kan het niet betalen
BelSB_l Ik neem me vaak voor te gaan sporten of bewegen, maar op het moment zelf heb ik vaak
geen zin
BelSB_m Ik heb niemand om mee te sporten / bewegen
BelSB_n Ik vind de sfeer bij de sportverenigingen in mijn omgeving niet fijn
BelSB_o De sportaccommodaties in mijn omgeving zijn te druk
BelSB_p In mijn omgeving zijn geen openbare plekken (bijvoorbeeld sportveldjes, parken, bos)
BelSB_q In mijn omgeving zijn geen plezierige routes voor wandelen, hardlopen, fietsen, etc.
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Blok Zwemles, zwemmen, gymles
Selectie, tot 17 jaar
ZwemDip
Welke zwemdiploma’s heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) behaald? 2012-2020
1. Geen
2. Alleen het A diploma
3. Het A en B diploma
4. Het A, B en C diploma
Selectie, tot 17 jaar en A of A/B zwemdiploma (per 2014: ook diploma C)
SchoolZ Heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) het zwemdiploma A uitsluitend behaald
tijdens schoolzwemmen?
2012-2020
Selectie, tot 17 jaar en geen A/B/C-diploma
ZwemLes (12 jaar of ouder: Bent u) (tot 12 jaar: Is uw kind) bezig met zwemles?

2012-2020

Selectie, tot 17 jaar en is niet bezig met zwemles en heeft geen zwemdiploma:
Wachtlijst Staat (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) ingeschreven op een wachtlijst voor
zwemles?
2016, 2020

< 2020, gymles, zwemsport
Zwemspo U heeft eerder aangegeven dat [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden heeft
gezwommen. Zou u zeggen dat [u/uw kind] aan zwemsport doet? 2014, 2016
Selectie, tot 19 jaar
Gymles Hoe vaak per week heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) gymles tijdens
schooluren? Als uw kind geen gymles heeft, vul dan een ‘0’ in. 2012, 2014
Selectie, tot 19 jaar, 1 keer of vaker gymles:
DuurGym Hoeveel minuten duurt één les gemiddeld? 2012, 2014

Blok Bewegen
Er zijn activiteiten die mensen niet doen om te sporten, maar die wel te maken hebben met
bewegen. Hoe vaak heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12 maanden in
de vrije tijd voor (12 jaar of ouder: uw) (zijn/haar) plezier: 2012, 2014, 2016, 2020
Tekst varieert naar gelang de activiteit als sport is beoefend
Vry_a Naast de wandelsport een/Een wandeltocht gemaakt?
Vry_b Naast de fietssport een/Een fietstocht gemaakt?
Vry_c Naast de skate- of skeelersport een/Een skeelertocht gemaakt?
Vry_d Naast de motor- of autosport een/Een auto- of motortocht gemaakt?
Vry_e Naast dansen als sport ook nog gewoon gedanst/Gedanst, bijvoorbeeld op een feestje (12
jaar of ouder: of tijdens het uitgaan)?
Vry_f Naast het schaatsen als sport ook nog gewoon geschaatst? vanaf 2020
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
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4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden

Blok Sport en bewegen in de buurt
Selectie 12 jaar en ouder:
Nu volgt een aantal vragen over de sport- en beweegmogelijkheden in uw buurt of woonplaats in
het algemeen. Selectie niet-sporters: Ook als u geen sport beoefent, willen we graag uw mening
weten.
1. Zeer mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Zeer mee oneens
weigert
SportAc In mijn omgeving zijn voldoende sportaccommodaties aanwezig
2012-2020
SportKeu Ik heb voldoende keuze uit verschillende sporten in mijn buurt
2012-2020
WandFiet In mijn buurt zijn voldoende wandel- of fietspaden of andere openbare plekken om te
bewegen
2012-2020
SportBek Ik ben goed op de hoogte van de sportmogelijkheden in mijn buurt. Bent u het hier: 2016,
2020

< 2020, bereikbaarheid & reisafstand voorziening, betalen trainer
BereikAc Hoe is de algemene bereikbaarheid van de sportaccommodaties in uw buurt? 2012, 2014,
2016, 2018
ReisSpo Hoeveel minuten bent u maximaal bereid te reizen naar een sportaccommodatie of –
locatie. Het gaat hier om een enkele reis? [1…997] minuten 2016
SportCoach Sommige gemeenten zetten tegenwoordig buurtsportcoaches in, ook wel
sportmakelaars of beweegteam genoemd. Deze buurtsportcoaches moeten ervoor zorgen dat
mensen meer gaan sporten en bewegen. Hiervoor werken ze samen met andere organisaties uit de
buurt, zoals sportverenigingen, scholen en zorginstellingen. Zijn er in uw gemeente
buurtsportcoaches actief? 2018
1. Ja, in mijn gemeente zijn buurtsportcoaches actief
2. Nee, in mijn gemeente zijn geen buurtsportcoaches actief
3. Weet ik niet

Blok Sportdeelname sociale omgeving
Volgende vragen gaan over de deelname aan sport van vader & moeder (bij jonge kinderen kan dat
de respondent zelf zijn of partner van resp.). Bij volwassenen gaat het om de eigen vader/moeder:
VaderSp (12 jaar of ouder: Hoe vaak ($33: beoefent) ($34: beoefende) uw vader een sport ($34:
toen u jonger was dan 18 jaar)? 2012-2020
($35: Hoe vaak beoefent u een sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van degene die de
vragenlijst invult, niet om de sportbeoefening van uw kind.<<)
($36: Hoe vaak beoefent uw partner een sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van de
partner van degene die de vragenlijst invult, niet om de sportbeoefening van uw kind.<<)
1. Niet
2. Soms
3. Vaak
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MoederSp (12 jaar of ouder: Hoe vaak ($33: beoefent) ($34: beoefende) uw moeder een sport ($34:
toen u jonger was dan 18 jaar)? 2012-2020
($35: Hoe vaak beoefent uw partner een sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van de
partner van degene die de vragenlijst invult, niet om de sportbeoefening van uw kind.<<)
($36: Hoe vaak beoefent u een sport? >>Het gaat hier om de sportbeoefening van degene die de
vragenlijst invult, niet om de sportbeoefening van uw kind.<<)
1. Niet
2. Soms
3. Vaak
Selectie 18 jaar of ouder en heeft partner:
PartnerSp Hoe vaak beoefent uw partner een sport?
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren per jaar
5. Nooit

2012-2020

Blok Vrijwilligerswerk in de Sport
selectie hele blok 12 jaar of ouder
VrijWerk De volgende vragen gaan over het doen van vrijwilligerswerk in de sport.
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan in de sport? Denk
bijvoorbeeld aan zitting hebben in het bestuur, werken in een kantine, training geven of het
organiseren van activiteiten? 2012-2020
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
VrijWerkUur Kunt u aangeven hoeveel uren u normaal gesproken ongeveer besteedt aan uw
vrijwilligerswerk in de sport? U kunt een schatting geven van het gemiddeld aantal uren per maand
of van het totaal aantal uren per jaar. 2018, 2020
VrijWerkPeriode
1. Per maand
2. Per jaar
EMPTY

2012-2020
[Maand]
[Jaar]

Selectie, doet eens per maand of vaker vrijwilligerswerk:
WelkAct_a Kunt u hieronder aangeven wat u als vrijwilliger hebt gedaan in de sport in de afgelopen
12 maanden? Meerdere antwoorden mogelijk
2012-2020
1. Trainer, coach of begeleider van sporters
2. Official, scheidsrechter of jury
3. Bestuur
4. Commissie of organisatorische zaken
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5.
6.
7.
8.

Organisatie van evenementen of toernooien
Onderhoud van accommodatie of sportmaterialen
Horeca of bardiensten
Anders, namelijk…

WelkAct_b String(50)
VrijOpl Heeft u een cursus of opleiding gevolgd waar u voordeel van heeft bij het uitvoeren van uw
huidige taken als vrijwilliger? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beroepsopleiding die aansluit bij uw
vrijwilligerstaken, een cursus van een sportbond of een instructie bij een sportvereniging of –club.
2018, 2020
VrijOplWelk_a Kunt u aangeven welke cursus en/of opleiding u gevolgd heeft? >>Meerdere
antwoorden mogelijk<< 2018, 2020
1. Een beroepsopleiding die aansluit bij mijn vrijwilligerstaken in de sport (zoals
MBO of HBO)
2. Een opleiding van de sportbond (zoals een trainerscursus, cursus voor
scheidsrechter of jury)
3. Een cursus, instructie of clinic die de club zelf georganiseerd heeft
4. Anders, namelijk…
VrijOplWelk_b STRING

< 2020, eerdere vragen vrijwilligerswerk
VrijWerkJaar En hoeveel jaar doet u al vrijwilligerswerk in de sport? 2018
VrijKennis Heeft u bij het uitvoeren van uw huidige taken als vrijwilliger voordeel van de kennis die u
heeft vanuit uw betaald werk? Denk bijvoorbeeld aan een penningmeester die voordeel heeft van
de kennis vanuit zijn werk als boekhouder. 2018
Dan volgt nu een aantal stellingen over uw vrijwilligerswerk in de sport. Kunt u aangeven in hoeverre
u het met deze stellingen eens of oneens bent? 2018
VrijwSt_a Ik heb genoeg kennis om mijn vrijwilligerstaken goed uit te kunnen voeren
VrijwSt _b Ik word gewaardeerd voor mijn inzet
VrijwSt _c Ik weet precies wat er van mij verwacht wordt
VrijwSt _d Ik heb genoeg tijd om mijn vrijwilligerstaken goed uit te kunnen voeren
VrijwSt _e Ik krijg voldoende hulp vanuit de vereniging/organisatie om mijn taken goed uit te
kunnen voeren
Selectie, doet eens per maand of vaker vrijwilligerswerk:
VrijwSp In welke sport was u de afgelopen 12 maanden het meest actief als vrijwilliger? 2012, 2014,
2016
Selectie, doet eens per maand of vaker vrijwilligerswerk:
VrijwLid Bent u lid of lid geweest van de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor verrichtte in de
afgelopen 12 maanden? 2012, 2014
Selectie, doet eens per maand of vaker vrijwilligerswerk, is geen lid en niet alleenstaand:
VrijwGez Is een gezinslid lid of lid geweest van de organisatie waar u vrijwilligerswerk voor verrichtte
in de afgelopen 12 maanden? 2012, 2014
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Selectie, doet eens per maand of vaker vrijwilligerswerk:
VrijwPra Hoe vaak praat u met andere mensen over uw vrijwilligerswerk in de sport? 2012, 2014
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren per jaar
5. Nooit

Blok Wedstrijdbezoek
selectie hele blok 12 jaar of ouder
De volgende vragen gaan over het bezoeken van sportwedstrijden.
BezJaar Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer naar sportwedstrijden of
sportevenementen geweest? 2012-2020
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
Selectie, bezoekt weleens sportwedstrijd/evenement:
BezSp Welke sport of sporten heeft u bezocht in de afgelopen 12 maanden? >>Meerdere
antwoorden mogelijk<< 2012, 2014, 2016, 2020
TSport zonder Geen van deze
Harde Controle 1:

Geen sport kan niet in combinatie met andere antwoorden.

SportAnd Welke andere sport heeft u bezocht in de afgelopen 12 maanden? String(50)
Selectie, bezoekt weleens voetbalwedstrijd:
BezVoet Bezocht u sportwedstrijden of evenementen van betaald voetbal, amateurvoetbal of
beide? 2012, 2014, 2016, 2020
1. Betaald voetbal
2. Amateurvoetbal
3. Beide
Selectie, geen toeschouwer in afgelopen 12 maanden geweest (bezjaar):
EntreeKst1 Om welke reden(en) heeft u in de afgelopen 12 maanden geen sportwedstrijd of –
evenement bezocht? 2020
>>Meerdere antwoorden mogelijk.<<
1. Geen interesse
2. Geen tijd voor
3. Te hoge entreekosten
4. Niet in staat vanwege mijn gezondheid
5. Geen entreekaarten beschikbaar
6. Andere reden
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Selectie, toeschouwer in afgelopen 12 maanden geweest (bezjaar):
EntreeKst2 Is het in de afgelopen 12 maanden weleens voorgekomen dat u een sportwedstrijd of –
evenement wilde bezoeken, maar dat u niet bent gegaan vanwege de entreekosten? 2020
1. Ja
2. Nee

< 2020 eerder vragen wedstrijdbezoek
Selectie, bezoekt weleens sportwedstrijd/evenement:
BezGaan Bent u door het bezoeken van wedstrijden zelf gaan sporten? 2012, 2014
1. Ja
2. Nee
Selectie, bezoekt weleens sportwedstrijd/evenement:
BezPraat Hoe vaak praat u met andere mensen over sportwedstrijden of evenementen die u heeft
bezocht? 2012, 2014
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren per jaar
5. Nooit
BezBand Sportwedstrijden en sportevenementen verschillen in omvang en niveau, van grote
topsportwedstrijden tot de wekelijkse wedstrijden voor recreatieve sporters. We willen graag meer
weten over het soort wedstrijden dat u bezocht heeft.
Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer naar sportwedstrijden of
sportevenementen geweest van mensen waar u een directe band mee heeft, bijvoorbeeld als ouder,
kind of partner? 2018
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
BezToeg En hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden als toeschouwer naar sportwedstrijden en
sportevenementen geweest waarvoor u toegang moest betalen? 2018
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
Dan volgt nu een aantal stellingen over het bezoeken van sportwedstrijden en sportevenementen.
Kunt u aangeven in hoeverre u het met deze stellingen eens of oneens bent? 2018
BezSt_a Het bezoeken van een wedstrijd geeft me het gevoel erbij te horen
BezSt_b Ik voel me trots als ik de sporters hun best zie doen
BezSt_c Ik bemoei me graag met wat er op het veld gebeurt
BezSt_d De sociale contacten met andere toeschouwers vind ik belangrijker dan het kijken naar de
wedstrijd
BezSt_e Het bezoeken van een sportwedstrijd voelt voor mij vooral als een verplichting
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Blok Meningen over sport
selectie hele blok 12 jaar of ouder

Topsport/evenementen
De volgende vragen gaan over uw mening over het sportbeleid in Nederland.
SteunEve Hoe belangrijk vindt u het dat in Nederland grote internationale sportevenementen
georganiseerd worden? Bijvoorbeeld Europese of Wereldkampioenschappen of starts van grote
wielerrondes. 2014, 2016, 2018, 2020
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
6. Geen mening
TopImago
2020
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling?
Goede prestaties van Nederlandse topsporters hebben een positieve invloed op het beeld dat
buitenlanders hebben van Nederland.
Eens ….. oneens
Was: Hoe belangrijk zijn de prestaties van topsporters voor het imago van Nederland? 2012, 2014
TopTrots Hoe trots bent u op de prestaties van Nederlandse topsporters? 2012-2020
1. Zeer trots
2. Trots
3. Niet trots
4. Helemaal niet trots
5. Geen mening

Steun gemeenten
GemGeld Hoe belangrijk vindt u het dat in uw gemeente geld wordt uitgegeven om sportbeoefening
te stimuleren? 2012, 2014, 2018, 2020 (verplaatst in 2020)
1. Zeer belangrijk
2. Belangrijk
3. Niet belangrijk, niet onbelangrijk
4. Onbelangrijk
5. Zeer onbelangrijk
weigert
GemSteun Hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente sportclubs ondersteunt door
sportaccommodaties te beheren en te onderhouden? 2012, 2014, 2018, 2020 (verplaatst in 2020)

< 2020, sportwaarden, steun OS 2028
Rekening In de sport leert men rekening te houden met elkaar 2012, 2014, 2016
Respect In de sport leer je respect te hebben voor tegenstanders en medespelers 2014
Verlies In de sport leer je tegen je verlies te kunnen of omgaan met tegenslagen 2014
Verstand In de sport zie ik vaak voorbeelden van een goede verstandhouding. 2014
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>>Zoals een hand geven, excuses maken, complimenten geven, etc.<<
Eens ….. oneens
SteunOly In welke mate zou u het steunen of afwijzen als Nederland in 2028 gastland voor de
Olympische Zomerspelen is? 2012
Sterk afwijzen
/ Afwijzen / Niet afwijzen, maar ook niet steunen / Steunen / sterk
steunen / Geen mening

Blok Veilig Sportklimaat
Selectie, bezoekt weleens sportwedstrijd/evenement of doet zelf aan sport:
Veilig Op en rond sportwedstrijden voel ik me meestal veilig. 2012-2020
1. Zeer mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Zeer mee oneens
weigert
Agressie Vindt u dat de laatste jaren grove en harde vormen van agressie in de sport zijn
toegenomen of afgenomen? 2012-2020
1. Sterk toegenomen
2. Toegenomen
3. Niet toegenomen, maar ook niet afgenomen
4. Afgenomen
5. Sterk afgenomen
weigert
Selectie, bezoekt weleens sportwedstrijd/evenement of doet zelf aan sport:
Wanged Met welke vormen van wangedrag heeft u in de afgelopen 12 maanden zelf of als getuige
te maken gehad in de sport? Hierbij bedoelen we niet eventueel wangedrag dat u op tv hebt gezien.
>>Meerdere antwoorden mogelijk<< 2012-2020
1. Diefstal
2. Vernieling of vandalisme
3. Lichamelijk geweld, zoals slaan of schoppen
4. Verbaal geweld, zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of bedreiging
5. Discriminatie of kwetsende opmerkingen vanwege sekse, cultuur of religie, huidskleur,
homoseksualiteit of handicap
6. Seksuele intimidatie
7. Overlast door geluid, overmatig alcohol- of drugsgebruik of tabaksrook
8. Ik heb met bovenstaand wangedrag niet te maken gehad in de afgelopen 12 maanden
Harde Controle 1 Ik heb met bovenstaand wangedrag niet te maken gehad in de afgelopen 12
maanden kan niet in combinatie met andere antwoorden.
Selectie, heeft wangedrag meegemaakt:
Actie Is er actie ondernomen naar aanleiding van dit wangedrag, zoals het geven van een
waarschuwing, een straf, of het onder de aandacht brengen van het verkeerde gedrag? 2012-2020
Ja
/ nee / weigert
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Geaardh
Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen seksuele voorkeur, sportdeelname en
discriminatie in de sport, willen we graag weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt. Is dat:
2020 (aangepast)
1. Vooral of alleen tot mannen
2. Zowel tot mannen als tot vrouwen
3. Vooral of alleen tot vrouwen
4. Anders dan bovenstaand
[Anders]
5. Weet ik niet
[WeetNiet]
weigert
Vraag voor 2012, 2014, 2016, 2018:
Vanwege een mogelijk verband tussen seksuele geaardheid en het ondervinden van discriminatie in
de sport willen we graag weten tot welk geslacht u zich aangetrokken voelt. Zou u zeggen:
1. Dat u zich vooral of uitsluitend aangetrokken voelt tot mannen
2. Dat u zich zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelt
3. Dat u zich vooral of uitsluitend aangetrokken voelt tot vrouwen
4. Anders dan bovenstaand

Blok Volgen van sport via media
Intro De volgende vragen gaan over het volgen van sport via verschillende media. Kunt u hieronder
aangeven hoe vaak (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in de afgelopen 12 maanden sport
heeft gevolgd via:
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
MediaNw_a
MediaNw_b
MediaNw_c
MediaNw_d
MediaNw_e

(Online) kranten of tijdschriften
2020
(Online) radio of podcasts
2020
Sociale media, zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram
(Online) televisie, bijv. sportwedstrijden, sportprogramma’s of sportkanalen
(Sport)websites en/of –apps
2020

Media_a De televisie
Media_b De radio
Media_c Kranten of tijdschriften
Media_d Het internet

2020
2020

2012, 2014, 2016, 2018
2012, 2014, 2016, 2018
2012, 2014, 2016, 2018
2012, 2014, 2016, 2018

MediaSocA Hoe vaak heeft [u/uw kind] in de afgelopen 12 maanden sociale media gebruikt om
berichten, foto s of filmpjes te plaatsen of te lezen over sport? 2014, 2018, 2020 (in 2020 deel tekst
weg vanwege komst MediaNw_c)
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren in de afgelopen 12 maanden
5. Niet in de afgelopen 12 maanden
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< 2020, gebruik sociale media, praten over sport
MediaSocB Kunt u hieronder aangeven waarvoor [u/uw kind] sociale media in de afgelopen 12
maanden gebruikt heeft als het om sport gaat? 2014, 2018
1. Afspreken met anderen om te gaan sporten
2. Filmpjes of foto s plaatsen van eigen sportactiviteit
3. Filmpjes of foto s kijken van andere sporters
4. Napraten over geleverde sportprestaties
5. Inschrijven voor wedstrijden/evenementen
6. Om te gebruiken bij de eigen sporttraining
7. Iets anders
Indien voor iets anders gebruikt:
MediaSocB_iA Kunt u een omschrijving geven van de andere sportdoeleinden waarvoor [u/uw kind]
in de afgelopen 12 maanden sociale media heeft gebruikt? 2014, 2018
……………… (tekst antwoord)
PraatUitV Hoe vaak praat (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) met andere mensen over
betaald voetbal? 2012, 2014
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren per jaar
5. Nooit
weet niet
PraatUitA Hoe vaak praat (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) met andere mensen over
prestaties van sporters in andere takken van sport dan betaald voetbal? 2012, 2014
1. Dagelijks
2. Eens per week of vaker
3. Eens per maand of vaker
4. Enkele keren per jaar
5. Nooit
weet niet

Blok Gezondheid/beperking, belemmering om te sporten
AlgGezo Dan nu een aantal vragen over (12 jaar of ouder: uw gezondheid) (tot 12 jaar: de
gezondheid van uw kind).
Hoe is over het algemeen (12 jaar of ouder: uw gezondheid?) (tot 12 jaar: de gezondheid van uw
kind?) 2012-2020
1. Zeer goed
2. Goed
3. Niet goed, niet slecht
4. Slecht
5. Zeer slecht
De volgende vragen gaan over beperkingen of chronische aandoeningen. Bij een beperking moet u
denken aan lichamelijke beperkingen, een beperking aan het gehoor of aan de ogen of een
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verstandelijke beperking. Bij een chronische aandoening moet u denken aan bijvoorbeeld hart- en
vaatziekten, diabetes, reuma, rugaandoeningen enzovoorts.
Beperk Heeft (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) een beperking of chronische aandoening?
>>Denk daarbij zowel aan lichamelijke, verstandelijke als psychische beperkingen<< 2012-2020
1. Ja
2. Nee
Selectie, heeft een beperking of chronische aandoening:
WelkBep Om wat voor beperking of aandoening gaat het? Meerdere antwoorden mogelijk 20122020
1. Een lichamelijke of motorische beperking
2. Een auditieve beperking, zoals doofheid of slechthorendheid
3. Een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid
4. Een verstandelijke beperking
5. Een psychische aandoening
6. Een chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of reuma
weigert
BepDL In welke mate wordt (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) in het dagelijks leven
belemmerd door (selectie: deze beperking/of/selectie: deze chronische aandoening)? 2012, 2014
1. Niet belemmerd
2. Licht belemmerd
3. Matig belemmerd
4. Ernstig belemmerd
weigert
BepSp In welke mate wordt (12 jaar of ouder: u) (tot 12 jaar: uw kind) bij het sporten belemmerd
door (selectie: deze beperking/of/selectie: deze chronische aandoening)?
2012-2020
1. Niet belemmerd
2. Licht belemmerd
3. Matig belemmerd
4. Ernstig belemmerd
weigert

Blok Werving en Afsluiting
WervingA Dit waren alle vragen. De mogelijkheid bestaat dat wij u in de toekomst nog eens willen
benaderen voor een vervolgonderzoek. Zou u dat goed vinden?
TelNr1Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?
String(10)
Email Heeft u een e-mail adres waar u minstens eenmaal per week gebruik van maakt?
CtrNaamWe hebben van u de volgende naam: <NAW.Voorletters> <NAW.Naam>
Klopt deze naam?
VoorlettWat is/zijn dan uw voorletter/voorletters?
String(10)
Naam Wat is dan uw achternaam?
String(30)
Afsluit Dit waren alle vragen. We verzoeken u nog vriendelijk de vragenlijst naar het CBS te zenden.
Door op de knop 'Volgende' onderaan in dit scherm te klikken, komt u in het scherm waar u de
vragenlijst kunt verzenden.
Hartelijk dank voor de tijd die u voor het onderzoek vrij heeft kunnen maken.

