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Voorwoord 
RoJerdam is de stad met het grootste aandeel mensen dat kampt met armoede, de stad met 
gemiddeld het laagste opleidingsniveau en met de grootste gezondheidsverschillen in Nederland. Dit 
is erg schokkend en daarom hebben wij de opdracht gekregen, van onze opdrachtgever Henk 
Rosendal, om dit probleem te onderzoeken.  

Wij hebben uit literatuuronderzoek gekozen voor de wijk Feijenoord, omdat dit een van de wijken is 
waar het probleem zich voornamelijk voordoet. Dit onderzoek staat in het teken van het mo\veren 
van jongeren in de leefijdscategorie 4-18 jaar om aan een bewegingsprogramma mee te doen. De 
focus ligt dus op sport en bewegen met als doelgroep jongeren, omdat zij hier het meest mee 
kampen. Om die reden zijn wij in aanraking gekomen met een aantal vraagstukken. Deze 
vraagstukken staan in verbinding met zorg, welzijn en cultuur. 

Wij gaan hier in het verslag dieper op in aan de hand van de door ons opgestelde vragen. Degene die 
aan dit verslag hebben deelgenomen zijn: Alicia Hazelhoff, Ebru Tahiroglu, Hang Nguyen Quang, 
MeJe van der Nol, Samantha Fernando en Zaineb Chaudhry. Wij ziJen in ons tweede jaar van de 
opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool RoJerdam.  

Tijdens dit onderzoek hebben wij hulp gehad en zijn wij begeleid door ons netwerk.  
Daarbij willen wij nadrukkelijk ons begeleidend docent Mar\jn Rens bedanken voor de lessen en voor 
zijn bijdrage om ons een stap in de juiste rich\ng te zeJen. Daarnaast willen wij onze opdrachtgever 
Henk Rosendal bedanken voor zijn bijdrage aan dit onderzoek. Zijn bijdrage is waardevol geweest 
voor dit eindproduct.  
Tot slot willen wij alle ervaringsdeskundigen bedanken die ook een bijdrage hebben geleverd aan dit 
onderzoek om het tot een geheel te maken. 

26 januari 2022, RoJerdam 

Samenva:ng 
Inleiding 
Het doel van dit verslag is om te achterhalen hoe de inwoners van RoJerdam vormgeven aan het 
invullen van de gezonde wijk Feijenoord. Door middel van literatuurstudie hebben wij gekozen voor 
sport en bewegen met als doelgroep jongeren tussen de leefijdscategorie 4-18 jaar. 

De hoofdvraag is:  
Hoe worden jongeren van 4-18 jaar gemo\veerd om meer te bewegen in de wijk Feijenoord? 

De deelvragen zijn:  
Welke mogelijkheden zijn er voor jongeren om te kunnen bewegen in de wijk? 
Welke beweegprogramma’s worden het meest gekozen door de jongeren? 
Waarom worden bepaalde beweegprogramma’s niet gekozen? 
Welke hulpmiddelen zorgen ervoor dat de jongeren toch gemo\veerd raken om deel te nemen aan 
een beweegprogramma? 
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Onderzoeksopzet 
Om deze vragen te beantwoorden hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen waaronder 
literatuur en ervaringsdeskundigen. Hieronder vallen docenten van het basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, wijkverpleegkundigen en ook de projectleider van LekkerFit. Dit hebben wij gedaan door 
online vragenlijsten op te sturen via de mail. De se`ng is dus vooral thuis, op school en in de wijk 
zelf. Iedere deelnemer heef wat bijgedragen aan het project.  

Resultaten 
Door de interviews en het literatuuronderzoek kwamen wij op de resultaten. De resultaten zijn dat 
kinderen op de basisschool gebruik kunnen maken van sportprogramma’s onder school\jd maar ook 
erna. Op de middelbare scholen wordt hier minder aandacht aan besteed. De lessen en de pauzes 
worden niet benut met intensieve beweging. De scholieren kunnen wel vrijwillig deelnemen aan 
buitenschoolse sporten.  
Ook kunnen de jongeren deelnemen aan buitenschoolse gymlessen vanuit Lekkerfit en externe 
verenigingen. Deze worden minder snel gekozen door de hoge kosten en het gebrek aan mo\va\e. 

Conclusie 
Aan het eind van het project hebben we antwoord gekregen op de belangrijkste vraag, de 
hoofdvraag. De jongeren in de wijk Feijenoord vullen ‘’de gezonde wijk’’ in door deel te nemen aan 
verschillende bewegingsprogramma’s. De jongeren kiezen voornamelijk de programma’s die 
verbonden zijn aan school, omdat ze daar veel varia\e vinden, vrienden hebben en het financieel ook 
mogelijk is. Er blijkt dat er ook veel jongeren zijn die hieraan niet deelnemen, deze doelgroep bestaat 
voornamelijk uit jongeren met overgewicht.  

Aanbevelingen 
Voor deze jongeren hebben wij twee oplossingen gevonden om toch wel deel te nemen.  
De eerste oplossing is het interven\eprogramma van WoWijs. Dit bestaat uit voeding, beweging en 
coachlessen om jongeren met overgewicht te s\muleren tot gezond gedrag. 
De tweede oplossing is om al school een cer\ficaat te behalen. Het behalen van een cer\ficaat is een 
extra mo\va\e voor de kinderen. 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
1.1 Belangrijkste aspecten m.b.t. de uitgevoerde opdracht 
Het belangrijkste aspect m.b.t. deze opdracht is dat deze aan de gestelde criteria voldoet. Om de 
kwaliteit van deze opdracht hoog te houden, wordt er gezorgd voor betrouwbare bronnen. Het 
algehele product kan dan worden overhandigd aan de opdrachtgever.  

Belangrijk is dat de opdrachtgever tevreden is over het eindproduct dat geleverd gaat worden. 
Hierdoor zijn wij genoodzaakt om methodisch aan de slag te gaan. Hierbij is er gebruikt gemaakt van 
het plan van aanpak. Ook is het van belang om aan de hand van een projectplanning te werken. Dit 
zorgt voor overzicht over de deadlines en overige handelingen. Met de verplichte bijeenkomst op 
vrijdagochtend wordt er iedere week gezamenlijk gewerkt aan de opdracht. Dit is samen met de 
begeleidend docent, Mar\jn Rens. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de progressie van ons product 
besproken. Door deze bijeenkomsten te houden blijf iedereen op de hoogte gesteld met betrekking 
tot de opdracht.  
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Wat voor ons ook belangrijk is, is dat de samenwerking soepel verloopt. Door een soepele 
samenwerking kunnen we van elkaar leren en elkaar blijven helpen. Tevens wordt er ook gekeken 
naar eventuele belemmeringen die zich kunnen voordoen en wordt er gezamenlijk gezocht naar een 
oplossing.  

1.2 Analyse op basis van literatuur  
Belangrijke organisa.es 
Gemeente RoJerdam is verantwoordelijk voor het opstellen van gemeentelijk sportbeleid. Om de 
uitvoering van het sportbeleid zorgvuldig te kunnen realiseren werkt de gemeente RoJerdam samen 
met drie verschillende par\jen in het bijzonder: 

- Ro:erdam Topsport houdt zich bezig met het inzeJen voor een sterk topsportklimaat in de 
stad. Zij begeleiden topsportevenementen, ondersteunen topsportverenigingen, talenten en 
topsporters. 

- Ro:erdam Sportsupport zet zich in voor vitale sportverenigingen in de stad. Ook voorzien zij 
van programmering om mensen in beweging te krijgen en te houden. RoJerdam 
Sportsupport is ook (mede)ontwikkelaar en coördinator van sport als middel-interven\es en 
netwerkaanpakken. 

Sportbedrijf Ro:erdam ondersteunt en onderhoudt sportvoorzieningen door heel de stad en zet zich 
ook in voor programmering om mensen in beweging te krijgen en houden (Wat doen wij?, 2021) 

-   

In de volgende alinea’s vindt verdieping plaatst in de werkzaamheden van verschillende organisa\es 
die zich inzeJen voor beweging.  

SSV 
In de wijk Feijenoord is er een schoolsportvereniging (SSV) opgezet. Dit is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende scholen en sportverenigingen, die als doel hebben om kinderen blijvend sport 
aan te bieden in hun milieu (Maatschappelijke Ontwikkeling, 2017). 

Buurtsportcoach 
De buurtsportcoach organiseert sport- en beweegaanbod en legt verband tussen sport- en 
beweegaanbieders en andere sectoren zoals de zorg, welzijn, jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang.  

In Feijenoord wordt dit vorm gegeven door verschillende verenigingen en projecten. Zo wordt er een 
buurtcoach ingezet om fysiek inzicht en een gezonde levenss\jl bij jongeren te s\muleren met 
verschillende sportac\viteiten. Met inzet van de buurtsportcoach wordt er mogelijk gemaakt dat de 
kinderen in Feijenoord verschillende sporten kunnen uitoefenen in hun eigen leefomgeving 
(Maatschappelijke Ontwikkeling, 2017). 
  

Belangrijk project 
LekkerFit! 
Het programma LekkerFit! laat kinderen op een leuke en leerzame manier kennismaken met de 
voordelen van een gezonde levenss\jl. Onderwerpen als voeding, beweging en het maken van 
gezonde keuzes komen aan bod. LekkerFit! zet zich in voor de ontwikkeling van RoJerdamse kinderen 
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vanaf 9 maanden voor de geboorte tot 18 jaar. Ook betrekken zij ouders en professionals zodat zij de 
ontwikkeling van hun kinderen kunnen ondersteunen (Lekker Fit! In de wijk, 2019). 

1.3 Beschrijving van werkwijze 
Om tot het eindresultaat te komen is gebruik gemaakt van het projectplan (zie bijlage 2). Dit is 
opgedeeld in vijf stappen. 

Stap 1 
Om de samenwerking vlekkeloos te laten verlopen \jdens deze opdracht hebben wij een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. We hebben besproken dat iedereen zich aan de opgestelde 
deadlines houdt, aan het verslag werkt volgens het aangestelde criterium of op \jd aangeef wanneer 
iets niet gaat lukken volgens het plan van aanpak. In het PVA is ook de samenwerkingsovereenkomst 
opgenomen waarin iedereen een handtekening onder de gemaakte afspraken heef gezet. Indien 
nodig kan hierop worden teruggevallen. 

Ook hebben we mondeling een takenverdeling opgesteld. Zo hebben Zaineb, Ebru en Samantha 
bijvoorbeeld de deelvragen opgesteld en uitgewerkt, Alicia heef de inleiding, het voorwoord en de 
samenva`ng gemaakt, Hang heef voornamelijk gekeken naar de kwaliteit en de aanbevelingen van 
ons onderzoeksverslag, en tot slot heef MeJe gelet op de professionaliteit, taalgebruik, literatuurlijst 
en gramma\cale fouten. Overige taken zoals de posterpresenta\e hebben we afgestemd dat Alicia, 
Hang, MeJe en Samantha het presenteren.  

Stap 2 
Binnen dit verslag is er sprake van een disciplinaire samenwerking. Het projecJeam bestaat namelijk 
alleen maar uit verpleegkundigen in opleiding en is er contact geweest met een wijkverpleegkundige. 
Ieder groepslid gebruikt zijn kwaliteiten, kennis en kunde om zo op het best mogelijke resultaat te 
komen. Daarnaast zijn er ook andere par\jen betrokken waaronder Henk Rosendal, opdrachtgever bij 
Kenniscentrum Zorg Innova\e en Jet Houwers, programmaleider bij EMI Vitaal op Zuid.  

Stap 3 
Iedere vrijdagochtend zijn er fysieke/online bijeenkomsten waarin er evalua\e plaatsvindt binnen 
deze projectgroep. Hierin wordt besproken of alles verloopt zoals het in de planning beschreven 
staat. 

Tevens staat er iedere vrijdagochtend een bijeenkomst gepland met Mar\jn Rens. Hierin bespreken 
we soms onze vraagstukken. Op deze manier wordt de communica\e binnen de groep vastgehouden 
en werken we na de bijeenkomst of eigen \jd verder aan het verslag. Door wekelijks een vaste 
werkdag aan te houden konden wij elkaar op deze wijze op de hoogte houden van elkaars stukken. 
Bovendien is er ook een groepsapp op WhatsApp om in contact te blijven met elkaar.  

Stap 4 
Het is belangrijk dat de doelstelling van dit project duidelijk is. De doelstelling legt namelijk uit 
waarom het project wordt uitgevoerd (Grit, 2016). Het doel van dit eindproduct is om kinderen van 4 
tot en met 18 jaar meer in beweging te krijgen. Hier zit een profylac\sch aspect in.  

Gezondheidsklachten ontstaan door te weinig bewegen. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten en 
obesitas. Het gebruik van een bewegingsprogramma moet ervoor gaan zorgen dat deze groep meer 
gaat bewegen. Hierdoor ontstaat er minder kans op het ontwikkelen van de genoemde 
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gezondheidsklachten. Wij als beginnende zorgprofessionals in opleiding geven voorlich\ng aan deze 
groep jongeren.  

Stap 5 
In het PVA is opgenomen wat er onderzocht gaat worden. Het is van belang om nauwkeurig 
informa\e te verzamelen. Deze gegevens worden geanalyseerd. Op basis van de literatuur en 
prak\jkonderzoeken worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. 

1.4 Genomen stappen naar aanleiding van het PVA 
Bij aanvang van dit project is er overleg geweest met de opdrachtgever. Hij heef deugdelijke 
informa\e verschaf over de wijk Feijenoord. Hierop is er een hoofdvraag opgesteld. De uiteindelijke 
onderzoeksvraag luidt: ‘’Hoe worden jongeren van 4-18 jaar gemo\veerd om meer te bewegen in de 
wijk Feijenoord?’’ 

Met de aangedragen informa\e van Henk Rosendal hebben wij de stap gezet om onderzoek te doen. 
Er is gericht gezocht naar degelijke literatuur met betrekking tot de onderzoeksvraag.  

Daaropvolgend hebben wij de informa\e van Henk Rosendal opgesplitst binnen het projecJeam. 
Dermate werd alle informa\e over het bewegingsaanbod in Feijenoord meer duidelijk en kon er 
gestart worden met het eindverslag. Ook wordt er regelma\g contact gezocht met de opdrachtgever 
met betrekking tot de opdracht.  

Vanwege de huidige maatregelen omtrent het COVID-19 virus was het fysiek interviewen van de 
inwoners of instellingen moeizaam. Toch is het ons gelukt om via ons netwerk iemand te interviewen.  

Na het verzamelen van de benodigde informa\e is het eindverslag opgesteld. Ook werd er 
tegelijker\jd de posterpresenta\e samengesteld.  

1.5 Fasen van de projectaanpak  
De P6 methode van Roel Grit bestaat uit acht verschillende stappen, waarvan zes de kern vormen 
voor de aanpak van dit UHP-project. Zie areelding (Grit, 2016) 

 

Stap 1: Opstarten 
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In stap 1 van de P6-Methode wordt het project opgestart. Hierin wordt het doel van het project 
vastgesteld. In dit geval gaat het om een onderzoek over  jongeren van 4 tot 18 binnen de wijk 
Feijenoord, die minder tot bewegingsmogelijkheden komen.   

Bij dit onderzoek wordt een onderzoeksvraag opgesteld. Binnen dit project luidt dit als volgt: ‘Hoe 
worden jongeren van 4-18 jaar gemo.veerd om meer te bewegen in de wijk Feijenoord?’’  

Stap 2: Inrichten 
Gedurende stap 2 van de P6-Methode worden er func\es verdeeld binnen het projecJeam. Het 
benoemen van een projectleider is noodzakelijk. Dit wordt gedaan zodat het projecJeam 
aangestuurd wordt met taken en dergelijke. Binnen het projecJeam zijn Zaineb Chaudhry en Ebru 
Tahiroglu de contactpersonen en gaan over het contact onderhouden met de opdrachtgever Henk 
Rosendal en andere par\jen. Voor de rest van het projecJeam wordt een ac\eve houding verwacht 
en gaan ze hard aan de slag met de opgegeven taken.  

Stap 3: Maken van PVA 
Voorgaand staat in het PVA vermeld hoe het project zal worden uitgevoerd. Bovendien staat in het 
PVA wat de gestelde eisen zijn voor het resultaat en met welk doel het project zal worden uitgevoerd.  

Stap 4: Uitvoeren 
Tijdens stap 4 van de P6-Methode wordt het project uitgevoerd. De producten bestaan uit: een 
eindverslag van het product en een posterpresenta\e om dit nader toe te kunnen lichten. De taken 
zullen onderling verdeeld worden binnen het projecJeam. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 
het resultaat voldoet aan de gestelde eisen wat opgenomen is in het PVA. 

Stap 5: Opleveren 
Zoals opgenomen in het PVA zal het onderzoek leiden tot een eindproduct. Het gaat om een 
overzichtelijke poster. Deze poster zal makkelijk leesbaar zijn voor alle doelgroepen door gebruik te 
maken van areeldingen en korte stukjes tekst.  

Stap 6: Afsluiten 
Bij stap 6 van de P6-Methode wordt het project afgesloten. Tijdens het afsluiten van het project 
wordt het gehele project gecontroleerd. Tevens wordt er ook feedback gegeven op elkaar en wordt er 
gekeken of ieder zijn persoonlijke leerdoelen heef behaald.  

Hoofdstuk 2: Methoden 
2.1 Onderzoeksdesign 
Met betrekking tot de laatste COVID-19 maatregelen hebben wij helaas geen volledig 
onderzoeksdesign kunnen ontwerpen en uitvoeren. Door COVID-19 hebben we helaas geen scholen 
of verenigingen kunnen bezoeken om zelf een kijkje te kunnen nemen bij de kinderen. Hierdoor 
hebben we gebruik gemaakt van enquêtes als onderzoek bij het kunnen beantwoorden van de 
deelvragen. Ook hebben wij interviews afgelegd bij een vereniging, wijkverpleegkundige, 
basisschooljuf en middelbare schooljuf. Dit hebben we ook door middel van mails gedaan in plaats 
van fysiek afgelegd.  
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Daarnaast hebben we aantal foto’s kunnen maken die van toepassing zijn gekomen voor in de poster. 
Deze foto’s zijn buiten om de school genomen toen wij toevallig de kinderen zagen spelen. Doordat 
we in de wijk hebben rondgeneusd, kwamen we verschillende eeJentjes tegen die ons opvielen. 
Hiervan hebben wij ook foto’s gemaakt en verwerkt in de foto’s. 

2.2 Literatuursearch 
Het onderzoek vond online, thuis en in de wijk Feijenoord plaats, via mail en interviews hebben wij 
contact gehad met onze ervaringsdeskundigen en het literatuuronderzoek hebben wij kunnen doen 
door verschillende databanken te gebruiken. Er is gebruik gemaakt van PubMed, Google Scholar en 
Kennisbank Sport & Bewegen. 

Wij hebben ervoor gekozen om het grootste gedeelte online te doen in plaats van fysiek en de reden 
hiervoor is het COVID-19 virus waardoor wij veel dingen die wij wilden doen helaas moesten 
annuleren, maar dat houdt ons niet tegen om het gewenste resultaat te behalen. 
Wij hebben onze gegevens verzameld door zelf informa\e op te zoeken doormiddel van verschillende 
databanken waaronder Google Scholar, Google en Kennisbank Sport & bewegen.  

Na het onderwerp te hebben verkend hebben wij ervoor gekozen om met die kennis verschillende 
ervaringsdeskundigen te mailen en een interview af te leggen, ook hebben wij enquêtes naar scholen 
gestuurd en zijn wij in de wijk Feijenoord geweest om daar met onze eigen ogen te zien wat er speelt 
en hebben wij foto’s gemaakt. Met al deze gegevens die wij op deze manieren hebben verzameld 
hebben wij antwoord kunnen geven op onze deelvragen en uiteindelijk onze hoofdvraag. 

Om de zoekresultaten goed te formuleren, zodanig te verminderen en onze bronnen zo betrouwbaar 
mogelijk te maken hebben wij gebruik gemaakt van de Booleaanse operatoren en specifieke 
zoekac\es gebruikt. 

Hoofdstuk 3: Resultaten 
Deelvraag 1: Welke mogelijkheden zijn er voor jongeren om te kunnen bewegen? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een mail 
naar een basisschooldocent, een mail naar een docent van het middelbare onderwijs en een 
wijkverpleegkundige. Uit deze onderzoeken en antwoorden hebben wij opgemerkt dat er een 
duidelijk verschil is tussen de beweging van kinderen die nog op de basisschool ziJen en kinderen op 
de middelbare school. Hierdoor gaan we de deelvraag in twee delen toelichten. 

Als eerst de basisschool: 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen op de basisschool meer kunnen doen aan beweging dan 
oudere jongeren. Dit komt omdat de basisscholen meer mogelijkheden voor beweging organiseren 
en vrijhouden.  

Het sporten onder school\jd kan al beginnen in de eerste minuten van de les, volgens juf Esmee. Dit 
is een beweging voor kinderen om de dag ac\ef te beginnen en zo te kunnen laten verlopen. Dit is 
een ac\viteit waar de pedagoog Else Petersen achter staat. In het ar\kel ‘ruimte voor 
beweging’ (Both, september) heef de pedagoog het over het belang van bewegingsdrang gedurende 
school\jd. Uit het ar\kel blijkt dat ze ruimte in de lessen voor beweging belangrijk vindt. Dat komt 
over met wat juf Esmee uitvoert. 
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Uit hetzelfde ar\kel van Kees Both (2007) blijkt ook dat het buitenspel van kinderen een belangrijk 
onderdeel is van de dagelijkse beweging. Dit wordt ook \jdens school\jd uitgevoerd. De kinderen 
hebben pauze op het schoolplein. Zij doen daar aan verschillende bewegingen als rennen, 
touwtjespringen en spellen onder elkaar.  

Vervolgens hebben zij ook wekelijks gymlessen. Hierbij doen zij aan verschillende bewegingen om de 
groei te s\muleren en een condi\e op te bouwen.  

Ook hebben de leerlingen een aantal keer per jaar sportdagen die verplicht zijn. Hierbij doen ze heel 
de dag aan verschillende sporten samen met schoolgenoten.  Dit zijn de ac\viteiten voor beweging 
die onder school\jd voor de kinderen plaatsvinden waaraan zij vrij, en soms verplicht, kunnen 
meedoen.  

Ook zijn er ac\viteiten buiten school\jd die doen aan beweging. Denk aan toernooien. Hier kunnen 
leerlingen zich voor opgeven, maar moeten kleding wel zelf regelen en waar nodig reiskosten zelf 
betalen. Deze toernooien worden wel door scholen georganiseerd, maar zijn niet verplicht. 

Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om na school deel te nemen aan diverse sporten. 
Volgens Esmee zijn dit vaak sporten zoals hockey, voetbal, volleybal, basketbal, turnen en zwemmen. 
Dit zijn sporten die door verenigingen worden georganiseerd en dus kosten aanhangen. Hierbij is het 
de bedoeling dat er maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag wordt betaald aan de vereniging en 
vervoer moet ook zelf worden geregeld. De ouders van de kinderen zelf kunnen op zoek naar een 
vereniging maar soms komen er ook wel verenigingen langs om wat te vertellen over de sporten of 
ontvangen de ouders hierover een brief. Zo kunnen zij samen met de ouders het kind opgeven voor 
een bepaalde sport.  

Wat ook mogelijk is, is dat kinderen via de Schoolsportvereniging worden gekoppeld aan een sport 
naar keuze. Er is keuze uit diverse sporten zoals judo, dansen, turnen, voetbal en nog veel meer. De 
sportverenigingen komen in het begin dichtbij in de wijk van de kinderen om trainingen aan te 
bieden. Deze trainingen worden gegeven door de clubtrainers om de kinderen voor te bereiden voor 
een doorstroming naar de hoofdloca\e. Hierna kunnen ze lid worden van de vereniging. Maandelijks 
of jaarlijks ziJen hier wel kosten aan vast. (Schoolsportvereniging, z.d.) 

Als laatste kunnen de kinderen ook deelnemen aan het naschoolse sportaanbod vanuit LekkerFit! Dit 
gaat om een aanbod van vier keer in de week sporten onder begeleiding van een gymdocent. Het 
aanbod is uiteraard avankelijk van de vraag. 

Op middelbare scholen wordt er minder aandacht besteedt aan beweging. Er wordt \jdens de lessen 
geen aandacht besteedt aan beweging en pauzes worden niet benut met intensieve beweging.  

Daarentegen worden er elk jaar sportdagen georganiseerd. Ook hebben de scholieren wekelijks 
verplichte gymlessen. Hierdoor bewegen ze toch een aantal uur in de week.   

De scholieren kunnen wel vrijwillig deelnemen aan buitenschoolse sporten. Volgens middelbare 
school docent Daphne zijn dit vaak sporten zoals volleybal, voetbal of paardrijden. Dit zijn sporten 
vanuit een vereniging die zij zelf moeten betalen en waarbij eigen vervoer een vereiste is.  
Wat er opvalt als er wordt gekeken naar de overgang van de basisschool naar de middelbare school is 
dat er onder school\jd minder aandacht wordt besteed aan beweging.  
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Deelvraag 2: Welke beweegprogramma’s worden het meest gekozen? 
In hoeverre een programma wordt gekozen hangt af van het soort programma het is en per kind.  
Het beginnen van de les met kort bewegen is laagdrempelig, en wordt dus vaak gekozen. Dit geldt 
ook voor de reguliere gymlessen en sportdagen vanuit school.  

Als we kijken naar programma’s waar vrijwillige deelname van sprake is, verschilt dit wel per 
programma en kind. Toernooien behoren tot een van de programma’s waar vrijwillige deelname van 
sprake is.  Het is een programma waarbij de leerlingen en eventueel ouders zelf mogen bepalen of er 
wordt deelgenomen. Het is de bedoeling dat vervoer en kleding door de ouders worden geregeld. 
Het kan zo zijn dat er een docent de kinderen met het openbaar vervoer begeleid naar de loca\e, 
maar dan moeten de ouders alsnog de kosten van het openbaar vervoer betalen. Dit zijn vaak kleine 
kosten, maar kan helaas niet door elk huishouden als kleine kosten worden beschouwd. Dit is één van 
de redenen waarom dit programma niet door elk kind wordt gekozen. Daarnaast speelt overgewicht 
ook een belangrijke rol. Kinderen met overgewicht nemen volgens de docenten minder snel deel aan 
een bewegingsprogramma. Gelukkig vallen toernooien wel in het gedeelte van programma’s die vaak 
worden gekozen, omdat kinderen het leuker vinden met klasgenoten te bewegen. Dit mo\veert hen 
meer om deel te nemen dan aan sporten vanuit externe verenigingen.  

Daarnaast kiezen de kinderen ook eerder voor programma’s vanuit de Schoolsportvereniging. Hier 
zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is de grote varia\e in bewegingsac\viteiten bij 
sporten. Dit beves\gt de bewegingswetenschapper ook uit het ar\kel van Alexander Duivenoorde 
‘(2020)’. Volgens bewegingswetenschapper Chin A Paw is de varia\e in bewegingsac\viteiten erg 
belangrijk. Door de varia\e trekt het programma de kinderen eerder aan.  

Uit het ar\kel ‘veilig sporten in de buurt’ (Hermes, Boonstra, 2011) blijkt dat de kinderen die 
deelnemen aan de SSV zich gezonder en fiJer voelen, sociale vaardigheden aanleren en beter 
presteren op school. Dit maakt de deelname ook meer aantrekkelijk voor de rest van de kinderen. 

Daarnaast spelen volgens de ervaringsdeskundigen en rijksoverheid (‘Sport And Physical Ac\vity 
Close To Home’, z.d.) de nabije proefrainingen ook een grote rol bij de keuze van de kinderen. 
Mogelijke enthousiasme bij een proefles kan een kind extra mo\veren om lid te worden van de 
vereniging, wat leidt tot structureel bewegen. Ook beves\gt de Rijksoverheid dat jeugdfonds 
deelname aan een sport voor veel kinderen veel makkelijker. Zo kunnen de ouders meer mentale 
steun bieden aan hun kinderen, omdat er geen sprake is van financiële zorgen. Tot de financiële 
zorgen behoren normaal gesproken ook de vervoerskosten wat in dit geval niet van toepassing is. 
Volgens de Rijksoverheid heef de overheid hiervoor een programma opgezet om zo dichtbij mogelijk 
van huis te kunnen sporten. Deze nabijheid maakt de mogelijkheid van deelname ook makkelijker 
(‘Sport And Physical Ac\vity Close To Home’, z.d.).  

In vergelijking met de naschoolse gymlessen vanuit Lekkerfit worden de programma’s vanuit de 
Schoolsportvereniging veel meer gekozen. Volgens Dennis van Lekkerfit zit hier wel een verschil van 
honderd(en) leerlingen tussen.  

Deelvraag 3: Waarom worden bepaalde beweegprogramma’s niet gekozen? 
Programma’s die minder snel worden gekozen zijn de naschoolse gymlessen vanuit Lekkerfit en 
sporten vanuit externe verenigingen.  
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Kinderen op de basisschool krijgen wekelijks al gymlessen vanuit school. De naschoolse gymlessen 
varieert natuurlijk wel soms van handeling en inrich\ng van les, maar blijf toch wel een gymles. Dit 
trekt kinderen minder aan, omdat het dan een herhaling wordt of juist te veel voor ze per week. 
Kinderen met overgewicht overwegen dit aanbod ook minder snel, omdat dit voor hen dan een extra 
‘zweet uurtje’ is voor dezelfde lessen. Dit trekt hen veel minder aan.  

De trainer speelt bij het aantrekken ook een grote rol. Volgens het ar\kel ‘Opvoeding binnen de 
sportvereniging’ (Niks, 2009) creëren de trainers een klimaat voor de kinderen bij de gymlessen. Er is 
sprake van onbewuste opvoeding vanuit de trainers, want ze leren de kinderen ook normen, waarden 
en sociale vaardigheden aan. Na analyse blijkt dat veel trainers niet bewust zijn van hun 
‘opvoedende’ rol en sommige vinden zelfs dat ze deze rol niet hebben. Dit kan een reden zijn waarom 
het naschoolse gymprogramma minder aantrekkelijk is. 

Sporten vanuit externe verenigingen worden ook minder gekozen door leerlingen. Dit zijn vaak 
verenigingen die in kleinere groepen en soms zelfs 1 op 1 begeleiding aanbieden. Hierbij komen veel 
hogere kosten bij kijken dan de Schoolsportvereniging, omdat er sprake is van privé en extra 
begeleiding. De sociaaleconomische status in RoJerdam is rela\ef laag, dus dit soort verenigingen 
vallen al voor een groot deel van de leerlingen snel af.  

Volgens de bewegingswetenschapper Mai Chin A Paw doen jongeren steeds minder aan beweging 
vanaf de middelbare school. Dit beves\gen de ervaringsdeskundigen ook. Sportdagen zijn wel de 
dagen waaraan veel leerlingen deelnemen, maar naschoolse beweging komt niet vaak voor. De 
leerlingen die een sport als hobby hebben of het volledig in de toekomst willen doen, gaan nog wel 
verder. Denk hierbij aan dansen en voetbal.  

De reden voor een verminderde deelname aan sport in vergelijking met de basisschool is verandering 
van lesinhoud en structuur. De \jd op de middelbare school is een fase van puberteit waarbij er veel 
liever \jd doorbrengen met vrienden. Hogere klassen hebben vaak al een bijbaan, waardoor ze 
helemaal geen \jd hebben voor beweging (Duivenoorde, 2020).  

Deelvraag 4: Welke hulpmiddel zorgt ervoor dat de jongeren toch gemoAveerd raken om deel te 
nemen aan een beweegprogramma? 
In 2017 groeide landelijk één op de twaalf minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag 
inkomen. Dit zijn ongeveer 272.000 kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat de beweegpar\cipa\e 
van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen stagneren. Dusdanig par\cipeert 30% van deze 
kinderen niet in georganiseerde sportevenementen. Deze kinderen komen namelijk minder in 
aanraking met andere vormen van sport en beweging. De 75% van de arme kinderen zou dit wellicht 
wel willen. Daarnaast speelt beweging een belangrijke rol voor hun ontwikkeling. De kinderen die lid 
zijn van een sportvereniging leren andere kinderen kennen. Ongeveer vier van de vijf kinderen zien 
de kinderen met wie zij samen sporten als hun vrienden of vriendinnen en ontstaan er 
vriendschappen tussen de buurtkinderen (Boonstra & Hermens, 2011).  Hiermee ontwikkelen ze 
communica\eve en sociale vaardigheden. Ook is er meer sprake van sociale isola\e. De kinderen 
leren hoe het is om deel uit te maken van een groter geheel en overweg te kunnen gaan met elkaar 
(Kenniscentrum Sport en Bewegen, 2020).   

Programma LekkerFit! 
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Het programma LekkerFit! gaat over het tegengaan van overgewicht en het bevorderen van een 
gezonde leefs\jl bij RoJerdamse kinderen. De kinderen krijgen namelijk minder vaak kansen wanneer 
zij een ongezond gewicht hebben, hun motorische vaardigheden zullen hierdoor ook niet 
ontwikkelen, of zullen vaker ziek zijn door deze ongezonde leefs\jl. Ook kan het zijn dat ze vaker 
gepest zullen worden en minder vaak mee kunnen doen. Over het algemeen hebben deze kinderen 
een laag zelreeld. LekkerFit! kijkt niet alleen naar basisscholen, maar ook naar de wijk in zijn geheel. 
Ze streven naar fiJe basisschoolleerlingen en fiJe \eners (Lekker Fit! In de wijk, 2019) 

Themacer.ficaat ‘Bewegen en sport’ 
De jonge kinderen van 4 tot 12 jaar ziJen volgens de Leefs\jlmonitor 2015 7,3 uur per dag. De \eners 
van 12 jaar tot 20 jaar behalen een slechtere score: zij ziJen 10,4 uur per dag (Nederlanders ziWen 
veel, jongeren het meest | RIVM, 2016). Daarom is het van belang dat scholen een ac\ef sportbeleid 
hebben voor de kinderen. Hierdoor komen ze meer in aanraking met beweging en zullen ze ook 
sneller de smaak te pakken krijgen van een ac\eve leefs\jl. 
Er is reden genoeg om met een innoverende blik te kijken en te onderzoeken wat belangrijk is om de 
jongeren te kunnen mo\veren om meer te bewegen. Een goed hulpmiddel hierbij is het 
themacer\ficaat ‘Bewegen en sport’ van Gezonde School (Janssen, 2017). 

Een school zou dit cer\ficaat kunnen opvragen als de kinderen voldoende beweeg\jd krijgen. Dat 
betekent dat er voor groep 1 en 2 van de PO-scholen dagelijks een beweegmoment moet zijn. Voor 
de groepen 3 tot en met 8 minimaal twee keer 45 minuten per week en voor het VO minimaal twee 
lesuren van 50 minuten per week LO. Het is essen\eel dat een gymdocent de lessen geef.  

De school kan ook naschoolse sport- en beweegac\viteiten aanbieden als ze samenwerken met 
sportverenigingen of LekkerFit!. De kinderen kunnen dan ontdekken welke sporten zij leuk vinden om 
te beoefenen (Janssen, 2017). 

Ook kan het de kinderen mo\veren om mee te doen aan een verkiezing dat jaarlijks plaatsvindt. Het 
zou mooi zijn als alle scholen in de wijk Feijenoord hieraan willen meedoen. De scholen kunnen dan 
met elkaar concurreren wat ze aan sport en beweging te bieden hebben, en hoe ze het verband 
leggen met sport en gezondheid. De genomineerde scholen moeten zich dan voor een jury 
verdedigen. Uiteindelijk is er maar één winnaar, maar hieraan mee te doen zijn alle kinderen goed op 
weg naar een gezonde leefs\jl én met veel beweging (Janssen, 2017). 

Hoofdstuk 4: Discussie 
4.1 Factoren die het onderzoeksproces hebben beïnvloed 
Door het opzeJen van een plan van aanpak werd er doelgericht gekeken naar de onderzoeksvraag en 
is het literatuuronderzoek kwalita\ef goed. Met het boekje van Henk Rosendal heef het ons erg 
geholpen om op zoek te gaan naar de juiste literatuur. Echter werd het door de lockdown voor ons 

LekkerFit! heef als volgt deze ambi\e:  
RoWerdam zet in op een fiWe genera.e kinderen en jongeren in de stad. Het maken 
van gezonde keuzes wordt de sociale norm in RoWerdam. Waardoor toekoms.ge 
Genera.es in goede gezondheid opgroeien. Waar het vanzelfsprekend is dat kinderen, 
Jongeren en hun ouders verstandige – en minimaal weloverwogen – keuzes maken in 
Hun eigen leefwereld, binnen hun context (Lekker Fit! In de wijk, 2019) 
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niet mogelijk om de basisscholen of instan\es te bezoeken. Er is per mail contact geweest met 
LekkerFit!, een juf van de basisschool Esmee van Houten en een huiswerkbegeleidster Par\cipant 2. 
Daaruit is er een analyse voor onze literatuuronderzoek en andere bronnen gemaakt. Tevens hebben 
Zaineb en Ebru foto’s gemaakt in de wijk, omdat ze in de buurt van de wijk wonen. Met deze 
bevindingen hebben we wel een beeld van deze wijk kunnen creëren.  

Uit de bevindingen is er uiteindelijk gekozen voor een bestaand beweegprogramma. Helaas hebben 
we deze niet volledig kunnen uitvoeren door de lockdown. Het onderzoek is gebaseerd op literatuur, 
informa\e van werknemers in het onderwijs en LekkerFit! Wij konden helaas de behoefen van de 
kinderen tot en met 18 jaar niet volledig in beeld brengen evenzeer als de wijk.  

Afgezien van het COVID-19 virus was het niet al\jd mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De 
samenwerking is toch gemakkelijk verlopen. Dit had te maken met een goede taakverdeling, planning 
en een begeleidend docent, Mar\jn Rens. Dit zorgde ervoor dat iedereen op de hoogte was van 
elkaar vooruitgang in het onderzoek. Daarnaast werden de vastgezeJe afspraken nagekomen en 
zorgde ervoor dat de planning volgens het PVA werd nageleefd.  

4.2 De mening van de projectgroep over het eindproduct 
Eindverslag 
Ons eindverslag is van goede kwaliteit. De lay-out maakt het erg aantrekkelijk en overzichtelijk om 
het te lezen. Ook zijn de onderdelen op een logische wijze onder elkaar gezet. In het verslag is ook 
een voorwoord opgenomen. Dit geef de inhoud van het verslag helder neer. De verschillende 
alterna\even wat betref beweging in Feijenoord zijn geïllustreerd en hebben een verband met onze 
oplossing. De lezer krijgt hierdoor voldoende context. Enige complica\es \jdens het project zijn 
toegelicht in de discussie en werkwijze. Ten sloJe is de conclusie en aanbevelingen sterk 
geformuleerd en heef het samenhang met andere onderdelen van het verslag.    

Posterpresenta.e 
De poster is overzichtelijk neergezet en heef veel areeldingen. Ook is de tekst leesbaar. De 
areeldingen linken aan de tekst. De onderdelen in de poster zijn goed gelinkt met het eindverslag. In 
de poster is goed verwezen naar de opgezochte literatuur volgens APA.  

Onze interven.e 
Als oplossing hebben wij bedacht om diverse gezonde voeding aan de kinderen te laten proeven. De 
kinderen zullen dan in aanraking komen met een ‘gezonde wereld’ in plaats van faszood of ander 
eten. Na de proeverij kan er in overeenstemming met de dië\st een op maat gemaakte schema 
gemaakt worden naar wens van de kinderen. Ook voor beweging kan dit op schema gemaakt 
worden, zodat zij dagelijks minimaal 30 minuten bewegen.  

Ook kan de school zich inzeJen voor een gezonde wereld voor kinderen. Zij kunnen zich aanmelden 
voor de landelijke ‘Gezonde school’ compe\\e waardoor de kinderen gemo\veerd kunnen raken om 
hun best te doen.  

Per project lid is er ook een korte reflec\e voor elk persoonlijk leerdoel geschreven. Deze leerdoelen 
zijn opgenomen in bijlage 4. 
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4.3 Betekenis van de onderzoeksresultaten  
Er is rekening gehouden met zoveel mogelijk omstandigheden \jdens het opzeJen van het 
onderzoek. Voldoende beweging hebben is niet gebonden aan cultuur, een lage SES etc. Wel wordt er 
gekeken om de doelgroep zo uiterst te bereiken. 

De resultaten van het onderzoek zijn degelijk voor de uitvoering in de prak\jk. De bestaande 
interven\e is gebaseerd op eerdere literatuuronderzoeken binnen de wijk Feijenoord, wat voor de 
opdrachtgever van waarde kan zijn. Het toepassen van deze interven\e maakt de kennis over 
beweging en voeding toegankelijk voor de kinderen en eventueel ouders in de wijk.   

Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen 
5.1 Conclusie  
Tijdens ons onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: 

‘’Hoe worden jongeren van 4-18 jaar gemo.veerd om meer te bewegen in de wijk Feijenoord?’’ 

Hierbij hebben wij ons verdiept in de beweging van jongeren tussen de leefijdscategorie 4 tot 18 jaar 
oud. Wij hebben hierbij onderzocht welke mogelijkheden de jongeren voor zich krijgen, voor elke 
mogelijkheid ze het meeste kiezen en waarom. Hierbij hebben we dus gekeken waar de wensen van 
de jongeren liggen en of ze er genoeg mo\va\e voor hebben. Daarna hebben we gekeken welke 
hulpmiddelen inzetbaar zijn om alle jongeren te s\muleren om gebruik te maken van deze 
mogelijkheden. 

Om deze vragen te beatwoorden hebben wij gebruik gemaakt van diverse bronnen waaronder 
literatuur en ervaringsdeskundigen. Onder deze ervaringsdeskundigen vallen docenten van het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook de projectleider van LekkerFit. 

Uit deze bronnen hebben wij geconcludeerd dat de jongeren in Feijenoord de ‘gezonde wijk’ invullen 
door te deelnemen aan verschillende bewegingsprogramma’s. Hieronder vallen verplichte 
programma’s vanuit school zoals gym en sportdagen, maar ook programma’s na school. Dit kunnen 
programma’s zijn die verbonden zijn aan school, maar ook verenigingen die niks met de school te 
maken hebben. De jongeren kiezen voornamelijk de programma’s die verbonden zijn aan school 
omdat ze daar veel varia\e aan vinden, al vrienden hebben en het financieel mogelijk is dankzij de 
jeugdfonds. De Schoolsportvereniging biedt dit programma aan.  

Uit dezelfde bronnen waaronder vooral de ervaringsdeskundigen blijkt dat er ook veel jongeren zijn 
die niet deelnemen aan deze programma’s. Deze doelgroep bestaat voornamelijk uit jongeren met 
overgewicht en jongeren die het niet willen omdat ze het bijvoorbeeld een herhaling vinden. 

Voor deze jongeren, en uiteraard alle jongeren, hebben wij twee aanbevelingen gevonden om toch 
wel te deelnemen. Deze zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en een toevoeging van ons als groep.  

5.2 Aanbevelingen  
De eerste aanbeveling is het interven\eprogramma van WoWijs. Dit bestaat uit voeding, beweging en 
coachlessen om jongeren met overgewicht te s\muleren tot gezond gedrag. Deze lessen worden 
ieder door een ander specialist gegeven. Ieder specialist stelt een bepaald schema op, denk aan een 
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dië\ste die een eetschema opstelt. Aangezien de jongeren met overgewicht een doelgroep is wat de 
minderheid vormt in beweging, hebben wij voor deze interven\e gekozen als oplossing.  

Onze toegevoegde waarde is het ‘proeverij idee’. Hierbij hebben wij bedacht om de kinderen eerst 
verschillende soorten gezonde voeding te laten proeven. Zo kan de dië\ste op basis van wensen van 
de jongere een eetschema opstellen. Dit maakt het aantrekkelijker om aan te houden, omdat het 
bestaat uit eten gebaseerd op smaak. Dit geld ook voor de bewegingslessen. Om deze aantrekkelijker 
te maken, kan met ieder kind een gesprek worden gevoerd op basis van wensen en behoefen. Zo 
worden de lessen aantrekkelijker om aan deel te nemen en om het voort te zeJen.  

Tot slot is de tweede aanbeveling alleen gebaseerd op literatuuronderzoek en is gericht op alle 
jongeren, maar ook voornamelijk op jongeren die er minder zin in hebben. Het is een aanbod om als 
school een cer\ficaat te kunnen behalen. Deze cer\ficaat is een themacer\ficaat genaamd ‘Bewegen 
en sport’ van Gezonde School om dit cer\ficaat te kunnen behalen zou een school de jongeren 
voldoende beweeg\jd moeten geven. Voor de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs is dat 
minimaal 45 minuten per week en voor het voortgezet onderwijs minimaal twee lesuren van 50 
minuten per week. 

Hierbij is het behalen van het cer\ficaat een extra mo\va\e voor de kinderen, omdat de uiteindelijk 
aan een verkiezing meedoen dat jaarlijks plaatsvindt. Uiteindelijk wordt er natuurlijk maar één 
winnaar gekozen, maar al het meedoen zorgt voor een posi\eve gedragsverandering van leefs\jl met 
name in beweging. 
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Bijlage 1: Plan van Aanpak 
Inleiding 
De achtergrond van de opdracht 
Wij hebben als opdracht gekregen om de armoede in omgeving RoJerdam te onderzoeken. 
RoJerdam is namelijk de stad met het grootste aantal mensen die kampt met armoede, de stad met 
gemiddeld het laagste opleidingsniveau en met de grootste gezondheidsverschillen in Nederland.  

Armoede ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of 
ruilmiddelen heef om in de primaire levensbehoefen te kunnen voorzien. RoJerdam is één van de 
armste steden van Nederland. 15,4% van de RoJerdammers leef onder de armoedegrens (CBS, 
2018), bijna twee keer zo veel als gemiddeld in Nederland (2).  Dat zijn ruim 80.000 RoJerdammers. 
In sommige wijken leef een kwart tot een derde in armoede. Eén op de vier RoJerdamse kinderen 
groeit op in een arm gezin. 

Ruim een derde van deze groep (6,8% van alle RoJerdammers) moet al ten minste vier jaar van een 
laag inkomen rondkomen. Deze mensen zijn door hun eventuele reserves heen. Kleine schulden 
groeien, door de stapeling van onder andere incassokosten, in korte \jd tot grote schulden. (‘’Over 
warm RoJerdam’’, z.d.) 
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Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de 
sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, 
de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor 
gezondheid. (‘’Gezonde wijk en omgeving’’, 2021). 

Een gezonde leefs\jl zorgt ervoor dat mensen zich op\maal kunnen ontwikkelen, langer zelfstandig 
kunnen deelnemen aan de maatschappij en minder maatschappelijke ondersteuning en zorg nodig 
hebben. Voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding spelen hierbij een centrale rol. 
Gemeenten kunnen een gezonde leefs\jl van haar burgers (jeugdigen, volwassenen en ouderen) 
s\muleren. 
Zo bewegen veel kinderen en ouderen in steden te weinig door het ontbreken van voldoende 
geschikte en kwalita\ef goede sport- en speelmogelijkheden in hun directe omgeving. (‘’De 
ontwikkeling van een gezonde wijk, z.d.). 

Wij kiezen een wijk/buurt uit in omgeving RoJerdam, waarbij je bepaalde aspecten die te maken 
hebben met armoede goed terug kunt zien. De buurt Feijenoord sprak ons \jdens het onderzoeken 
van de wijken aan.  

De armoede in de RoJerdamse deelgemeente Feijenoord is sinds 2002 niet afgenomen. Van de 
70.000 inwoners leef bijna een derde onder de armoedegrens, van wie 6300 kinderen. Dat blijkt uit 
onderzoek van de gemeente RoJerdam. (Thole, 2017). 

De \tel van de opdracht is ’Lekker fit in je eigen wijk’. De opdracht start met literatuuronderzoek en 
daarna volgt het prak\jkonderzoek. Waarin wij in de buurt gaan kijken en ons gaan focussen op 
bepaalde aspecten die met armoede te maken hebben.  

Het te behalen projectresultaat 
Ons product bestaat uit een eindverslag, poster en een rapportage over de wijk Feijenoord.  

Met behulp van een buurtanalyse en verschillende interviews met de bewoners van de wijk 
Feijenoord zullen wij een samenwerking aangaan. Gedurende de interviews met de bewoners van de 
wijk zullen wij een duidelijkere impressie krijgen en dit toepassen in ons eindproduct. 

Tevens is het voor ons van belang om een goed afgewerkt product neer te zeJen. Dit zal 
wetenschappelijk onderbouwd zijn en voldoen aan alle gestelde criteria volgens Hogeschool 
RoJerdam en Henk Rosendal. Uiteraard willen wij een aantrekkelijke poster ontwerpen dat de 
aandacht zal trekken voor de aangestelde doelgroep in de wijk Feijenoord.  

De kwaliteit van het eindproduct 
Als groep zeJen wij ons 100% in om goed resultaat te leveren. Wij zijn gedreven en hopen door deze 
opdracht uit te voeren een verschil te kunnen maken, klein of groot. In het half jaar dat wij bezig zijn 
met het project willen wij ervoor zorgen dat wij onze hoofd- en deel vragen zo goed mogelijk 
beantwoorden. Er wordt van ons verwacht dat wij twee opdrachten inleveren, een poster en tot slot 
een eindverslag. De poster moet zich voldoen aan verschillende criteria om goed gekeurd te worden. 
Dit zijn dingen zoals een crea\eve opbouw, een heldere structuur maar ook een goede interac\e met 
het publiek. Hiervoor zijn in totaal 14 punten te behalen.  
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Het verslag zelf moet voldoen aan een stuk meer criteria, die zijn allemaal te vinden in de bijlage (zie 
bijlage 2: criteria plan van aanpak UHP-opdracht). Om de kwaliteit van het verslag zo goed mogelijk te 
houden zorgen wij ervoor dat wij betrouwbare bronnen gebruiken van websites zoals Google Scholar. 
Ook houden wij nauw contact met elkaar \jdens de bijeenkomsten en via de groepsapp.  Als groep 
hebben wij besloten hier nog wat aan toe te voegen, namelijk dat wij minimaal een 7 willen halen 
aan het einde van het project. Het verslag is voor ons geslaagd als de opdrachtgever tevreden is met 
het resultaat, wij wat hebben geleerd, maar ook de studiepunten zijn behaald. 

ProjectorganisaSe 
Tijdens dit project proberen we ons \jd zo goed mogelijk te gebruiken. We zorgen ervoor dat 
iedereen evenveel taken uitvoert. Zo voorkomen we dat de een te veel uren besteedt aan het project 
dan de ander. Ons groepsleidster is Zaineb. Zij zal per week de groep aansturen. Samen met de groep 
zorgen we voor een fijne samenwerking.  

Daarnaast voeren we verschillende ac\viteiten uit die in de groep verdeeld worden. Hierbij houden 
we rekening met elkaar, zodat iedereen aanwezig kan zijn. De taken worden verdeeld voordat we aan 
een onderdeel beginnen van ons project.  

Zaineb en Ebru zullen het contact houden met de opdrachtgever. Tijdens het gehele project zullen zij 
mailcontact en afspraken maken met hem.  

Gedurende het project zal Zaineb ervoor zorgen dat alle taken voor de opgestelde deadlines af zijn. 
Zo zorgen ervoor dat alle werk op \jd afgerond zal zijn. Daarbij zullen we voor de deadlines onze 
stukken geheel doornemen en controleren. Wij zullen één keer per week fysiek afspreken en één keer 
online bellen.  

Vraagstelling en analyse 
Aanleiding tot de vraagstelling 
Na het onderzoeken van de achtergrond van de UHP-opdracht zijn we ons gaan verdiepen. We 
hebben literatuuronderzoek gedaan voor de opdracht. Hierbij hebben we veel informa\e ontdekt 
over de wijken in RoJerdam.  

Onze onderzoeksvraag luidt als volgt: ''Hoe gaan mensen in Feijenoord met een migra\eachtergrond 
om met voeding en beweging?''. 

Deze onderzoeksvraag is tot stand gekomen uit het gesprek met Henk Rosendal. Henk vertelde ons 
dat er in RoJerdam-Zuid veel problemen zijn wat betref gezondheid.  Wij hebben uiteindelijk 
gekozen voor de wijk Feijenoord. Het is een van de bekende wijken in RoJerdam.  Tevens is deze wijk 
ook makkelijk bereikbaar voor ons. Wij zullen namelijk de wijk observeren vanuit ons perspec\ef.  
Om meer te weten te komen, hebben we ons verdiept in de wijk. We hebben ontdekt dat er veel 
armoede blijkt te zijn in de wijk. (Thole, 2017). 
We zijn diverse cijfers en tabellen tegengekomen over laagopgeleiden en mensen met een 
migra\eachtergrond (zie bronvermelding). Hierbij viel ons op dat er twee grote groepen zijn in de 
wijk. De laagopgeleide mensen en mensen met een migra\eachtergrond. (Informa\e wijk Feijenoord, 
z.d.).  

Er is gekozen voor het onderwerp: voeding en beweging. Beide onderwerpen spraken ons erg aan. 
Het is belangrijk dat men een gezond leven leidt. Hierbij zijn voeding en beweging twee grote 

 | P a g i n a  18



onderwerpen die een rol spelen. Mensen met een migra\eachtergrond hebben verschillende 
culturen en eetgewoontes. Dit kan invloed hebben op een gezonde voeding.  

Projectgrenzen 
De grens dat opgesteld kan worden is dat er niet meer dan één wijk geobserveerd wordt. Naast het 
observeren gaan we ook mensen en instellingen benaderen. Daarnaast gaan we relevante dingen die 
we zien fotograferen. Daarnaast zullen wij een literatuurstudie uitvoeren om onze resultaten te 
vergelijken en onderbouwen met eerdere onderzoeken.  

We gaan de wijk in om zelf te ervaren hoe het is. Hierbij kijken we naar de omgeving, voorzieningen 
en sfeer. Wat valt er voor ons op?  

Wij onderzoeken wat een gezonde wijk inhoudt. Een gezonde wijk bestaat o.a. uit voeding, beweging, 
veiligheid, sociale contacten, speelruimten en groene voorzieningen (Rosendal, 2019). Uit deze 
onderwerpen hebben wij de onderwerpen voeding en beweging gekozen. Wij vonden dat dit het 
beste past bij een gezonde wijk.  

Kosten en baten van het project 
Het UHP-project vereist om de 120 zelfstudie uren. Ons groepje bestaat in totaal uit zes personen, 
dus dat betekent dat ieder minstens 20 uur aan het project zal besteden.   
  
Zoals eerder is vermeld in het plan van aanpak gaan we een literatuurstudie, observa\e en interviews 
uitvoeren. Tevens gaan we \jd besteden aan een poster. Omdat we met een grote groep zijn, vraagt 
dat minder werk dan een kleinere groep.   
  
20 uur lijkt weinig, maar omdat het budget al minimaal per persoon is, is dat eigenlijk best veel. Zo 
hebben wij onze uren verdeeld:  

Literatuurstudie: Wij verwachten hier p.p. er maximaal 4 uur aan 
te besteden, omdat we dat kort en krach\g 
willen houden. We willen meer aandacht en \jd 
besteden aan het observeren in de wijk. 

Observeren: Wij verwachten hier ongeveer 3 uur aan te 
besteden. Hierin hoort het observeren van de 
wijk in een of meerdere dagen.   

Interviews: Wij verwachten aan de interviews ongeveer 3 
uur te besteden. Hierin hoort de interviews op 
straat en het interview met een instelling.  

Poster: Wij willen p.p. ongeveer 5 uur aan het poster 
besteden. Hierin behoort het maken, uitvoeren 
en verbeteren van de poster naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een projectgenoot of peercoach. 
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Risicoanalyse 
Mogelijke risico’s die kunnen optreden zijn miscommunica\e, geen goede 
samenwerkingsovereenkomst of geen goed contact met de opdrachtgever. Dit kan ervoor zorgen dat 
de voortgang van het project niet goed loopt. Als er geen duidelijke samenwerkingsovereenkomst is, 
dan lopen we de risico dat er niet goed gewerkt wordt aan het project. Hierdoor kunnen we niet op 
\jd het project a�rijgen en hebben we aan het eind problemen met het inleveren.  

Daarnaast is het belangrijk dat we ons allemaal aan de planning houden, zodat we alles op \jd 
kunnen afronden. Hierbij speelt geen goede communica\e of miscommunica\e een grote risico. Dit 
zorgt voor problemen en beïnvloedt de voortgang van het project. Dit ontstaat meestal doordat 
iemand zijn taken niet uitvoert. Het is mogelijk dat diegene door privé redenen zijn werk niet af kan 
krijgen. Om dit te voorkomen, zorgen we ervoor dat we al\jd in de groep met elkaar communiceren. 
Zo zorgen we ervoor dat alle taken nog steeds uitgevoerd kunnen worden en de teamwerk goed blijf. 
Als laatst kan het zo zijn dat het contact niet goed is met de opdrachtgever. Dit kan voorkomen 
worden door het aan te geven bij de docent.  

Doelstelling van het project en uiteindelijke vraagstelling 
Het uiteindelijke doel wat we willen bereiken is dat we een eindverslag, poster en een rapportage 
maken over de wijk Feijenoord. Naast dit willen wij natuurlijk dat we na het project meer te weten 
zijn gekomen over de wijk Feijenoord. Daarnaast dat we ook meer te weten zijn gekomen over hoe er 
om wordt gegaan met voeding en beweging in de wijk. Of er bepaalde bijeenkomsten of programma’s 
worden georganiseerd voor de mensen in de wijk. 

Na alle onderzoek en literatuur hebben we uiteindelijk de vraagstelling opgesteld. We hebben 
gekozen om ons te focussen op een bepaalde doelgroep, namelijk voor mensen met een 
migra\eachtergrond. Als wij in de wijk gaan, is het ook voor ons makkelijker om mensen met een 
migra\eachtergrond op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. Je kan namelijk niet direct aan 
iemand zien of die laagopgeleid is, waardoor we de doelgroep laagopgeleiden hebben laten vallen. 
Daarnaast vinden we mensen met een migra\eachtergrond interessanter, want daarbij cultuur speelt 
ook een rol.  

De uiteindelijke vraagstelling die we opgesteld hebben is: hoe gaan mensen in Feijenoord met een 
migra\eachtergrond om met voeding en beweging? Wij hebben ons vraagstelling specifieker 
gemaakt, zodat we een goede onderbouwing kunnen maken in plaats van een heel breed 
onderwerpen met te veel deelvragen.  

Methode en werkwijze 
Hoe gaan we het projectresultaat behalen? 
Door uiteindelijk ons projectresultaat te behalen, willen wij verschillende ac\viteiten uitvoeren in de 
wijken van RoJerdam onder andere: interviews te houden met de volwassene/ouderen in de wijken 
van RoJerdam, in gesprek gaan met mensen die we tegenkomen op straat, iets te organiseren om de 
volwassen/ ouderen fit te houden in de wijk. Ook gaan we de wijk in om zelf de wijk te ontdekken. 

Maken en aanpassen van de gehele opdracht: Hier willen we p.p. zeker 5 uur aan besteden. Als 
we moeten herkansen, wordt dat zeker meer 
dan 5 uur of dan kan misschien zelfs ook als we 
veel feedback krijgen van de peercoach.  
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We gaan ons vooral focussen op de onderwerpen voeding en beweging. We gaan kijken of er genoeg 
ondersteuning en mo\va\e in de wijk aangeboden wordt. We kijken of er wel genoeg gezonde 
voeding aangeboden wordt of staan er juist heel veel ongezonde kraampjes. Daarnaast willen we ook 
organisa\es benaderen om meer informa\e te krijgen over de wijk. 

Projectplanning 
Om het project in zijn geheel goed te begrijpen en te kunnen uit voeren wordt er hier een aantal 
weken voor genomen om goed te oriënteren, vragen te stellen en uit te voeren.   
  
Met behulp van de samenwerkingsovereenkomst is er bepaald dat de onderdelen van het project 
ruim van tevoren compleet en gecontroleerd is.  
Zo is er afgesproken dat het plan van aanpak 15 oktober afgerond is. Dit is twee weken voor de 
officiële inleverdatum.  
  
Dit geld ook voor het project en de poster dat af moeten. Dit plannen wij zodanig in dat het ruim een 
week voor de deadline af is. Dit doen wij ter preven\e van \jdsnood.  
  
Tevens wordt er elke week via Teams een moment ingepland om met elkaar te vergaderen. Denk 
hierbij aan hulp aanbieden, vragen stellen en feedback geven. Uiteraard zal dit ook elke 
vrijdagochtend met Rens zijn indien er vragen of problemen ontstaan. 
Door deze werkwijze is elk onderdeel ruim van tevoren compleet, omdat er \jdsgebonden eraan 
gewerkt wordt.  Daarnaast zorgt het projecJeam ervoor om elkaar van feedback te voorzien en 
gezamenlijk te verbeteren.  
  
Voor een uitgebreide planning zie kop: \jdsplanning. 

ProjectmaSg werken  
Bij de beschrijving van de fasering is de projectopzet conform de gekozen methodiek voor 
projectma\g werken. 

Als groep is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, hierin staan alle afspraken die door de 
groepsleden moeten worden nageleefd. Het is belangrijk voor ons en het project, dat wij samen als 
groep werken en op de hoogte zijn van elkaars aandeel.  Een van de belangrijkste regels van 
projectma\g werken is eerst denken, dan doen.  

Om op de hoogte te blijven van de stand van zaken communiceren wij met elkaar op WhatsApp, en 
op uren die bestemd zijn op vrijdag voor het project komen wij samen. Een project verloop naar ons 
het best als de communica\e goed verloopt en er naar een duidelijk resultaat gewerkt wordt. Het is 
erg belangrijk om goed te inventariseren naar de benodigdheden om het gewenste resultaat te 
behalen.  

Door nauw contact te houden met elkaar zorgen we ervoor dat we bekend zijn met elkaars situa\e 
en een visie hebben over de stand van zaken. Wij hebben als groep niet een vaste bel dag, per week 
kijken wij naar de beschikbaarheid van de groepsleden.  

We zorgen ervoor dat we elkaar zo goed mogelijk helpen, als het nodig is. 
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Zodra het doel duidelijk is voor ons allemaal gaan we aan de slag met de planning. Er wordt eerst 
geïnventariseerd naar de onderdelen die noodzakelijk zijn om het resultaat te bereiken en daarna 
naar de hoeveelheid \jd die we eraan willen besteden. 

Taakverdeling 
Onze groepsleidster is Zaineb. Zij zal ons aanspreekpunt zijn. Haar leerdoel is om te zorgen dat wij op 
een zodanige manier kunnen samenwerken en dat de groepstaken voldoen aan de verwach\ngen 
van de opdracht. Daarnaast hebben de andere groepsgenoten een ander leerdoel zoals meer op de 
achtergrond blijven en leJen op de details voor ons project. Hierdoor kunnen wij er gezamenlijk voor 
zorgen dat deze leerdoelen behaald worden.  

Gedurende de groepsbijeenkomsten zullen er een aantal zaken besproken worden of aantekeningen 
gemaakt worden. Zaineb zal ons taken delegeren en zorgt ervoor dat het volgens ons eigen 
opgestelde deadlines af zijn. Daarnaast zullen we \jdens onze eigen opgestelde deadlines onze 
stukken doornemen en/of controleren of er geen fou\eve informa\e in verwerkt zit. Wij zullen één x 
per week fysiek afspreken én één keer online bellen.  

Zaineb en Ebru zullen het contact met de opdrachtgever onderhouden. Zij zullen over het mailcontact 
en afspraken maken gaan gedurende het hele project. Het vastleggen van het plan van aanpak doen 
wij gezamenlijk. Hierbij zijn de taken onderling verdeeld of toegewezen gekregen en zal ieder aan de 
slag gaan met haar eigen deel van het plan. 

Tijdsplanning  

Ac\viteiten Periode Addi\oneel

Individuele leerdoelen 
formuleren

1.1

Individuele leerdoelen inleveren 1.2 Plenair bespreken in online 
call, op vrijdag.

Inlezen van opdracht 1.2

Kennis maken met opdrachtgever 1.3 

Afronden plan van aanpak 1.4

Inleveren concept plan van 
aanpak

1.5 Inleveren maandag voor 
17:00u.

Inleveren defini\ef plan van 
aanpak

1.7 Inleveren vrijdag voor 
17:00u.

GO/NO GO beoordeling plan van 
aanpak 

1.8

Voortgang bespreken – 
leerdoelen & project

1.9 Plenair bespreken in online 
call.

Inleveren herziene plan van 
aanpak

1.9 Inleveren maandag voor 
17:00u.

Tussen\jdse groepsreflec\e 1.10

Voorbereiden en uitvoeren 
project

2.1-8
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Literatuurlijst plan van aanpak 
De ontwikkeling van een gezonde wijk. (z.d.). Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van hJps://
www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/youth/de-gezonde-wijk/ 

Gezonde wijk en omgeving. (2021, 14 oktober). Ontleend aan hJps://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-
resultaten/preven\e/gezonde-wijk-en-omgeving/ 

Informa.e wijk Feijenoord. (z.d.). Allecijfers.nl. Geraadpleegd op 14 oktober 2021, van hJps://
allecijfers.nl/wijk/feijenoord-roJerdam/  

Over warm RoWerdam. (z.d.). Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van hJps://
www.warmroJerdam.nl/over-warm-roJerdam/ 

Rosendal, H. (2019). Op naar een gezonde leefomgeving. Hogeschool RoJerdam Uitgeverij. 

Thole, H. (2017, 25 maart). Armoede Feijenoord blijb hoog. Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van 
hJps://www.bndestem.nl/overig/armoede-feijenoord-blijf-hoog~a2279795/ 

Bijlage 1: de samenwerkingsovereenkomst 
Iedereen heef een open persoonlijkheid waardoor we vragen aan elkaar kunnen stellen waarop we 
goede antwoorden krijgen. Het team bestaat uit een diverse groep meiden met allemaal 
verschillende kwaliteiten. Wij hebben ieder onze kwaliteiten die elkaar aanvullen. Alicia is een 
natuurlijke leider, is goed in het communiceren en houd zich al\jd aan de afspraken. Hang is erg 
crea\ef en ook erg nauwkeurig. Ebru is goed in communiceren en houdt zich aan de afspraken. 
Zaineb communiceert net zoals Ebru erg goed, verder houdt ze zich ook al\jd aan de afspraken..  

Samantha is erg puntsgewijs als het om de planning gaat en zorgt er ook al\jd voor dat ze op \jd alles 
gedaan heef. Ze pakt het project graag gelijk aan. MeJe is erg crea\ef, haar crea\viteit zet ze vooral 
in als het gaat om nieuwe ideeën. Ieder heef zijn eigen kwaliteiten die goed te pas kunnen komen. 
Crea\viteit als het gaat om nieuwe ideeën of het uiterlijk van het verslag, communiceren als het gaat 
om overleggen, en je aan de afspraken houden is belangrijk om alles op \jd in te leveren.  

We werken vanuit huis als op school. We zullen regelma\g Teams vergaderingen houden om met 
elkaar te werken aan het verslag. Als iemand niet aanwezig kan zijn, is dat geen probleem als die 
persoon dit \jdig aangeef en haar taken gewoon uitgevoerd. Dit wordt later door de andere 
personen in de groep gecontroleerd. Als iemand zich niet aan de afspraken houdt wordt er eerst een 

Voortgang individuele leerdoelen 2.6 Plenair bespreken

Inleveren concept eindverslag 2.5-7

Poster presenta\e 2.8

Inleveren projectproduct/
eindverslag

2.9 Inleveren + mailen naar 
opdrachtgever, woensdag 
voor 17:00u

Defini\eve eindproduct inleveren 2.9 Inleveren+ mailen, 
woensdag voor 17:00u
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duidelijke waarschuwing gegeven. Als iemand zich daarna nog steeds niet aan de afspraken houdt, 
wordt deze persoon uit de groep verwijderd en wordt dit bij de docent aangegeven.  

   

 
                                                                                                                                            

Alicia Hazelhoff                                        Ebru Tahiroglu                                           Hang Nquyen Quang 
1015094                                              0991025          1015245 

                  

MeJe van der Nol                                   Samantha Fernando                  Zaineb Chaudhry 
          0984713                                      0994621                            1006019 

Bijlage 2: criteria plan van aanpak UHP-opdracht 

Onderwerp Ja/nee 

Lay-out

Maximaal 7 A4 (3200 woorden; exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen)  
LeJergrooJe 11; regelafstand 1.0)

Vermelding algemene gegevens (naam, studentnummer, opleiding, docent, bedrijf/
organisa\e, opdrachtgever(s), etc.

Inhoud 

De achtergrond(en) van de UHP-opdracht zijn beschreven

Het te behalen eindresultaat is vastgesteld

Vastgelegd is aan welke kwaliteit het eindproduct moet voldoen.

In het verslag is de projectorganisa\e schema\sch weergegeven
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Vraagstelling en analyse  

Aanleiding tot de vraagstelling wordt beschreven, op basis van informa\e van de 
opdrachtgever en eventueel (inter-)na\onale literatuur

Vraagstelling van de opdrachtgever zoals weergegeven in de UHP-opdracht wordt 
geanalyseerd, waarbij factoren en begrippen die een rol spelen bij de vraagstelling worden 
omschreven en gedefinieerd.

Bij de analyse van de vraagstelling is gebruik gemaakt van stap 3 uit de P6-methode zoals 
beschreven door Roel Grit (het oriënta\everslag) 

Samenhang tussen factoren en begrippen uit de vraagstelling wordt beschreven 

Kaders en eisen aan het project worden beschreven (te stellen grenzen, kosten en baten, 
mogelijke risico’s die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden 

Doelstelling van het project wordt beschreven

Concrete, defini\eve, vraag- of probleemstelling wordt beschreven 

Methode/ werkwijze:

Ac\viteiten die worden uitgevoerd om het projectresultaat te bereiken zijn vastgelegd 

Fasering van de aanpak (projectplanning) om het eindresultaat te bereiken is beschreven en 
de keuzes zijn onderbouwd

Bij de beschrijving van de fasering is de projectopzet conform de gekozen methodiek voor 
projectma\g werken

Uit het verslag is duidelijk op te maken op welke wijze de taken tussen de diverse projectgroep 
leden zijn verdeeld.

De in het plan van aanpak opgenomen \jdsplanning is realis\sch 

Rapportage en communica.e:

Structuur en opbouw van het plan van aanpak zijn duidelijk en logisch 

Taalgebruik is correct, helder en professioneel Nederlands

Eventuele bronvermelding voldoet aan eisen zoals vastgelegd in de schrijfwijzer die 
gehanteerd wordt \jdens het werken aan de UHP-opdracht 

Vormgeving van het verslag ondersteunt inhoud (lay-out, figuren, e.d.)

Er is vastgelegd op welke wijze de samenwerking met de opdrachtgever vorm wordt gegeven

Er is adequaat gebruik gemaakt van begeleiding en feedback voorafgaand aan het tot stand 
komen van de defini\eve versie van het plan van aanpak 
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Bijlage 2: Projectplanning 

Ac\viteiten Periode Addi\oneel 

Individuele leerdoelen 
formuleren 

1.1  

Individuele leerdoelen 
inleveren 

1.2 Plenair bespreken in online call, op 
vrijdag. 

Inlezen van opdracht 1.2  

Kennis maken met 
opdrachtgever 

1.3   

Afronden plan van aanpak 1.4  

Inleveren concept plan van 
aanpak 

1.5 Inleveren maandag voor 17:00u. 

Inleveren defini\ef plan van 
aanpak 

1.7  Inleveren vrijdag voor 17:00u. 

GO/NO GO beoordeling plan 
van aanpak  

1.8  

Voortgang bespreken – 
leerdoelen & project 

1.9 Plenair bespreken in online call. 

Inleveren herziene plan van 
aanpak 

1.9 Inleveren maandag voor 17:00u. 

Tussen\jdse groepsreflec\e 1.10  

Voorbereiden en uitvoeren 
project 

2.1-8  

Voortgang individuele 
leerdoelen  

2.6 Plenair bespreken 

Inleveren concept eindverslag 2.5-7  

Poster presenta\e 2.8  

Inleveren projectproduct/
eindverslag 

2.9 Inleveren + mailen naar 
opdrachtgever, woensdag voor 17:00
u 

Defini\eve eindproduct 
inleveren 

2.9 Inleveren + 
mailen, woensdag voor 17:00u 
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Bijlage 3: Zoekstrategie 
Stap 1: Wat is de hoofdvraag? 
Op welke manier kunnen jongeren gemo\veerd worden om mee te doen aan een 

bewegingsprogramma? 

Wat zijn de deelvragen? 
- Welke mogelijkheden zijn er voor jongeren om te kunnen bewegen? 
- Welke programma’s worden het meeste gekozen en waarom? 
- Welke hulpmiddelen zorgen ervoor dat jongeren toch deelnemen aan een 

beweegprogramma? 

Stap 2 en stap 3: Onderwerpen noteren en zoektermen verzamelen 

Stap 2 en stap 3: Onderwerpen noteren en zoektermen verzamelen 

Onderwerpen Nederlandse 
zoektermen

Nederlandse 
synoniemen

Engelse 
zoektermen

Engelse 
synoniemen

Deelvraag 1:  
Welke 

mogelijkhed
en zijn er 
voor 
jongeren 
om te 
kunnen 
bewegen? 

o Mogelijkhed
en 

o Bewegen 
o Vereniging 
o School 
o Basisschool 
o Middelbare 

school 
o Aandacht 

o Op\es 
o Verplaatsen 
o Bond 
o Onderwijsins\

tuut 
o AJen\e 
o Gelegenheid

o Possibility 
o Move 
o School 
o Associa\on 
o Primary school 
o Secondary 

school 
o AJen\on 
o Room

o Op\ons 
o Move 
o Bond 
o Educa\onal 

ins\tute 
o AJen\on 
o Occasion

Deelvraag 2: 
Welke 

programma’
s worden 
het meeste 
gekozen en 

o Programma 
o Mo\va\e 
o S\muleren 
o Keuze 
o Belang

o Plan 
o Behoefe 
o Aanmoedigen 
o Alterna\ef 
o Waarde 

o Program 
o Mo\va\on 
o S\mulate 
o Choise 
o Importance

o Plan 
o Need 
o Encourage 
o Alterna\ve 
o Value

Deelvraag 3: 
Welke 

hulpmiddel
en zorgen 
ervoor dat 
jongeren 
toch 
deelnemen 

o Hulpmiddele
n 

o Jongeren 
o Mo\va\e 
o Programma 
o Beweging 
o Kinderen  
o Overgewicht

o  Instrument 
o Jeugd 
o Mo\vering 
o Draaiboek 
o Voortbewegen 
o Kleintjes 
o Obesitas 

o  Tool 
o Young people 
o Mo\va\on 
o Program  
o Movement 
o Children  
o Fat 

o Instrument 
o Junior 
o Actua\on 
o Plan  
o Exercise 
o Kids 
o Obesity

Zoekstring Databank Datum Gebruikte 
filters

Aantal 
result
aten

Geselecteerde arSkel 

Waarom AND 
sport AND 
kinderen AND 

Google 
Scholar

14-01-
2022

Nederland
s

20.000 HJps://dspace.library.uu.nl/handle/
1874/35745 

Bewegingsmog
elijkheden 
AND jongeren

Google 14-01-
2022

Nederland
s, 2020

18.600 HJps://www.linda.nl/persoonlijk/
bewegingswetenschapper-jongeren-
meer-bewegen-\ps/ 
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Bewegen AND 
op OR de 
basisschool

Google 
Scholar

14-01-
2022

Zoeken in 
elke taal

6520 HJps://www.s\ch\ngoase.nl/
literatuur/doc/doc_62.pdf 

Schoolsportver
eniging AND 
Ro:erdam

Google 
Scholar

14-01-
2022

Nederland
s, 2010

46 HJps://www.verwey-jonker.nl/doc/
vitaliteit/veilig-sporten-in-de-
buurt_1260-2011.pdf Importance 

AND children 
AND sport 
AND 

Google 14-01-
2022

Zoeken in 
elke taal

55000 hJps://www.government.nl/topics/
sports/sport-and-physical-ac\vity-
close-to-home 

Sschoolsportve
reniging AND 
Ro:erdam

Google 14-01-
2022

Nederland
s

10.200 hJps://schoolsportvereniging.nl 

Feijenoord 
AND 
Ro:erdam 
AND kinderen 
AND jongeren 

Google 11-01-
2022

Nederland
s 

895.00
0

hJps://www.roJerdam.nl/wonen-
leven/lekker-fit/Programmaplan-
LF-2019-2022.pdf 

Zoekstring Datab
ank

Dat
um 

Gebru
ikte 
filters

Aanta
l 
result

Geselecteerde arSkel 

Jongeren 
AND 
bewegen 
AND 

Kennis
bank 
Sport 
& 

11-
01-
202

2

Neder
lands

11 hJps://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
kennisbank/publica\es/?risicofactoren-voor-minder-
bewegen-bij-\eners-die-thuis-moeite-ervaren-met-
rondkomen&kb_id=26134&kb_q=bewegen%20jongerBeweegpro

gramma 
AND 
hulpmiddel 
AND 

Kennis
bank 
Sport 
& 
Beweg

11-
01-
202
2

Neder
lands

5 hJps://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
interven\es/interven\e/wowijs/ 

Ro:erdam 
AND 
Feijenoord 
AND 
jongeren 
AND 
beweging 

Googl
e 
Schola
r

12-
01-
202
2

Neder
lands

895.0
00

hJps://www.roJerdam.nl/wonen-leven/feijenoord/
20150217-UP-MO-Feijenoord.pdf  

Kinderen 
AND 
hulpmiddel 
AND 
beweging 

Kennis
bank 
Sport 
& 
Beweg

12-
01-
202
2

Neder
lands

644 hJps://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Veilig-
sporten-in-de-buurt_1260-2011.pdf 

Kinderen 
AND 
hulpmiddel 
AND 
beweging 

Kennis
bank 
Sport 
& 
Beweg

12-
01-
202
2

Neder
lands

644 hJps://www.rivm.nl/nieuws/nederlanders-ziJen-
veel-jongeren-meest

Kinderen 
AND 
hulpmiddel 
AND 
beweging 

Kennis
bank 
Sport 
& 
Beweg

12-
01-
202
2

Neder
lands

644 hJps://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
kennisbank/publica\es/?samen-werken-aan-een-
gezonde-
school&kb_id=23944&kb_q=bewegen%20jongeren%2
0overgewicht 
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Bijlage 4: Interviews en mailcontact 

Mail van basisschoolonderwijzeres 
Beste Ebru, 

Wat leuk dat jullie dit onderwerp willen onderzoeken! 

Beweging is iets waar wij als meesters en juffen veel waarde aan hechten. Het is voor de kinderen 
vaak een boost om ac\ever te zijn door de dag heen. De ene school en/of juf doet hier meer aan dan 
de ander. Ik vertel je graag hoe ik dit aanpak en wat ik zie bij mijn leerlingen. 

Als eerst begin ik mijn les al\jd met een 5 minuten bewegingsmoment. Ik zet dan vaak een muziekje 
op of zoek een dansvideo waar iedereen aan mee kan doen. Hier zijn mijn leerlingen vaak erg 
enthousiast bij en willen ze graag hieraan meedoen. Wat ik hier wel merk is dat de leerlingen met 
overgewicht minder aan meedoen. Dit doen ze omdat ze niet graag springen, snel moe worden en 
soms wel hiervoor schamen naast hun klasgenoten. 

Daarnaast hebben wij ook elke dag, zolang de weeromstandigheden dit toelaat, een bepaalde \jd om 
buiten te spelen. Ongeveer een half uur voor de kinderen om te spelen, rennen, touwtjespringen, te 
kletsen en dus te bewegen. Kinderen maken hier ac\ef gebruik van. Wat wij als juffen en meesters 
soms opmerken is dat er wel eens kinderen worden buitengesloten. Dit zorgt ervoor dat zij niet 
meedoen aan de ac\viteiten die worden uitgevoerd door de leerlingen \jdens de pauzes. Hier grijpen 
wij wel snel in, maar soms duurt het even tot het weer in zijn gang gaat.  

Ook hebben de kinderen elke week gym momenten. Tijdens de gym doen zij afwisselende ac\viteiten 
samen met hun gymdocent. Hier zien wij weinig problemen in, omdat het verplichte momenten in 
groepsvormen worden uitgevoerd. Hierdoor is buitensluiten of niet meedoen niet toegestaan en 
heef de docent wel hier controle over. 

Waar de leerlingen ook verplicht aan meedoen zijn de sportdagen. Deze hebben wij een aantal keer 
per jaar samen met heel de school. De groepen worden wel verdeeld zodat het een eerlijke 
compe\\e wordt \jdens het sporten. Dit is een dag dat wordt georganiseerd vanuit de school en dus 
gra\s. Dit is een van de redenen waarom vaak echt alle kinderen aanwezig.  

Op het stuk ‘gra\s’ wil ik wel verder op in gaan, want dit speelt voor veel kinderen een belangrijke rol 
bij naschoolse ac\viteiten en toernooien.  
Kinderen hebben veel op\es om te bewegen na school. Denk aan hockey, zwemmen, dansen, turnen, 
voetbal, volleybal en basketbal. Dit zijn de sporten die ik vaak terugzie.  
Over de sporten worden kinderen en ouders ingelicht. Dit komt omdat de sporten door de school zelf 
worden georganiseerd en dus moeten de ouders dit zelf betalen. Deze bedragen die niet elk ouder 
kan betalen, vooral geen ouder die niet werkt. Kinderen waarvan de ouders niet werken kunnen 
helaas geen gebruik maken van naschoolse sporten. Vaak zijn dit kinderen van ouders 
arbeidsongeschikt zijn, alleenstaand zijn of door een taalbarrière 
niet kunnen werken. Kinderen vinden het dan ook erg jammer dat zij niet aan andere sporten kunnen 
meedoen wanneer ze luisteren naar verhalen van anderen. 
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Ook geld het stuk kosten bij toernooien die door de school worden georganiseerd. Om mee te doen 
moeten de ov kosten vaak wel betaald worden door de ouders en hebben de kinderen geschikte 
kleding nodig. Dit is niet al\jd het geval, waardoor ze daar ook niet aan kunnen meedoen.  

Als laatste is steun ook erg belangrijk vanuit omgeving. Denk aan het mo\veren en inlichten van je 
kind als ouder over het belang van sport. Hier zie ik ook veel verschil in. Hierbij speelt de achtergrond 
en gedachte van de ouder ook een grote rol bij. Vaak hebben de kinderen waarvan de ouders 
overgewicht hebben ook overgewicht. Hierbij speelt voedingss\jl van het huishouden ook een grote 
rol. Vaak zijn allochtone families, zoals turken en/of Marokkanen eerder geneigd om uit het gezond 
patroon te stappen. Dit komt omdat hun cultuur veel lekkere hapjes bevat, wat zij vaker in de week 
eten. Het overgewicht dat zij hierdoor veroorzaken heef dan weer invloed op de mo\va\e en 
uitvoering van sport van het kind.  

Ik hoop dat jij en je groepje wat hebben aan wat ik heb verteld. Ook moet ik zeggen dat ik het als 
docent erg fijn vind dat er aan dit onderwerp aandacht wordt besteed, bedankt voor jullie 
enthousiasme!  

Als jullie nog vragen hebben hoor ik het graag. Heel veel succes met jullie project! 

Met vriendelijke groet, 

Basisschoolonderwijzeres  

Mail naar middelbare onderwijs 
Beste Ebru, 

Lijkt me een interessant onderwerp om te onderzoeken, aangezien het veel invloed heef op het 
dagelijkse leven.  

Nu met corona gaat sporten natuurlijk moeilijk tot bijna niet, maar ik wil het wel hebben over de 
beweging die mogelijk was voor corona.  
Beweging voor kinderen op de middelbare school gaat natuurlijk veel anders dan de basisschool. Dit 
komt omdat de middelbare scholen niet onder school\jd veel doen aan beweging. Daarnaast heef 
het ook een verschil met leerlingen van het mbo/hbo/wo, omdat de leerlingen nog in een groeifase 
ziJen. Zware sporten in een fitnessalon wordt afgeraden tot 18 jaar, dus blijven alleen naschoolse 
ac\viteiten over.  

Er zijn wel leerlingen die doen aan naschoolse ac\viteiten zoals voetbal, volleybal, paardrijden enz. In 
deze sporten zijn het vaak sporten die den hobby fijn voor leerlingen, maar niet om per se te 
bewegen. Dit komt door de puber\jd waarin de leerlingen zich bevinden. Ze zijn vaak druk met hele 
andere dingen zoals huiswerk, leren, uitgaan. Dit verschilt per leerling natuurlijk. Ook veel leerlingen 
beginnen op de middelbare school aan genotmiddelen als roken en blowen. Dit zorgt voor een 
vermindering in condi\e waardoor ze minder mo\va\e hebben om überhaupt te gaan bewegen, en 
dan heb ik het niet alleen over sporten, maar ook als we een stuk moeten lopen naar het zuiderpark 
hebben zij er al geen zin heb. 
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Daarnaast hebben leerlingen, vooral vanaf de havo, veel huiswerk en drukke periodes. Hierdoor 
besteden zij minder \jd aan sociale regelingen. Dit komt ook omdat veel leerlingen niet zo goed 
weten hoe ze hun werk kunnen plannen. Dit wordt natuurlijk uitgelegd, maar het toepassen is in deze 
fase nog las\g.  
Ook speelt de sociaaleconomische status van de ouders een rol bij de beweging van de leerlingen. De 
kosten die eraan hangen kan niet elke ouder betalen. Vaak werken leerlingen op de middelbare 
school al bij een supermarkt, maar willen het eerder uitgeven aan kleding of uitgaan. Sport zien zij 
vaak niet als op\e.  

Wat ik vaak bij leerlingen wel zie is enthousiasme \jdens gymlessen en sportdagen. Dit zijn dan ook 
de leerlingen die niet meedoen aan naschoolse sporten. Zij zijn vaak ook degene die erg enthousiast 
meedoen, omdat ze het een lange \jd al niet doen.  

Als laatste kan ik je wel zeggen dat overgewicht een posi\ef effect en nega\ef effect heef op de 
beweging van de leerlingen. Vaak worden zij gepest en/of schamen zij zich voor hun gewicht, maar ze 
pakken het allemaal anders aan. De ene wordt er depressief van en gaat hierdoor meer eten en doet 
totaal niet mee aan sport. De ander krijgt daar juist mo\va\e van om de pestende te laten zien dat 
hij/zij het wel kan. 

Zoals je wel hebt gemerkt is er op de middelbare school niet veel sprake van beweging. Er spelen wel 
veel diverse factoren bij wat het anders maakt dan basisschool of hoger onderwijs. Verder heb ik er 
niet veel aan te voegen, helaas. Ik hoop dat ik jullie voldoende heb kunnen helpen. Als er nog vragen 
zijn, hoor ik het graag! 

Groeten par\cipant 1 

Interview wijkverpleegkundige 

Dit is een interview dat een groepslid heef uitgevoerd met haar collega op werk. 

Doel interview: 

Voor het Urban Health Project gaan wij als groep onderzoeken hoe veel jongeren in de wijk 
Feijenoord bewegen. Om hier meer over te weten van een ervaringsdeskundige wordt er een 
interview gehouden met een ervaringsdeskundige 

Topic-lijst: 

- Hoeveel beweging zie jij bij jongeren \jdens werk? 
- Wat valt je op? 
- Is er behoefe naar vanuit de jongeren? 

E: 
Hoi wijkverpleegkundige, leuk dat je mij en mijn groepsgenoten verder wilt helpen in ons project. Wij 
onderzoeken de beweging van jongeren in de wijk Feijenoord. Nu vraag jij je zeker af waarom ik jou 
dan hierover vragen stel. Jij bent verpleegkundige in RoJerdam zuid, onder andere Feijenoord, dus 
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vroeg me af of jij wat ziet bij de (klein)kinderen van je cliënten. Zou jij jezelf eerst willen voorstellen 
en daarna wilt vertellen of jou wat opvalt als we het hebben over de beweging van jongeren. 

Wijkverpleegkundige: 
Hoi Ebru, wil ik zeker doen. Mijn naam is Daphne en ben al twee jaar werkzaam als verpleegkundige 
in zuid. Ik werk met verschillende doelgroepen. Denk aan ouderen, maar ook jongere volwassenen 
die een verminderde mobiliteit of een beperking hebben. Bij de laatste twee doelgroepen kom ik 
soms wel kinderen tegen. Dit zijn vaak kinderen vanaf 12 jaar ongeveer, jonger ben ik nog niet 
tegengekomen.  

Als ik denk aan de beweging van hun, gaat dat erg moeilijk omdat ze op jonge leefijd al met veel 
rekening moeten houden. Denk aan huishouden, koken, mama/papa helpen en studeren. Natuurlijk 
ontvangen ze via de thuiszorg hulp bij verzorging, verpleging en huishouden, maar het is niet al\jd 
genoeg. De verzekering is vaak best moeilijk uren, dus helemaal overnemen gaat nooit. Als 
wijkverpleegkundige voer ik regelma\g gesprekken met partners n/of kinderen en zie ik ook soms 
hoe het gaat omdat ik vaker bij ze ben. Vaak zie je dat het huishouden snel wordt verwaarloosd en 
het koken gaat ook moeilijk. Het zijn leefijden waarin je het druk hebt met studie, werk en vrienden 
en in hun geval zijn ze deels mantelzorger. Dit zorgt al voor minder \jd aan werk, studie of vrienden. 
Hierdoor kunnen zij nauwelijks doen aan sport. Als we puur kijken naar beweging, bewegen zij thuis 
wel veel omdat een ouder het al niet meer kan, maar wat zwaarder sport doen zij niet vaak tot nooit 
aan.  

De redenen hiervoor spreken wel voor zich denk ik. Overbelas\ng gaat in hun geval al snel, moeten al 
aan veel denken als mantelzorger, geen \jd en/of zware studie. Wel vind ik het jammer dat er bij 
gezinnen met kinderen niet een extra mogelijkheid wordt aangeboden zoals meer uren of extra hulp. 
Deze hebben zij als jongeren/volwassenen met een zieke ouder thuis heel erg nodig. Ook zij hebben 
net als hun vrienden in hun jonge fase behoefe aan uitgaan, werken en uitgeven. Helaas valt hier 
momenteel niet veel aan te doen 

E: 
Bedankt Daphne, wel hefig als je dit eigenlijk zo hoort. Dingen die je vertelt komen best logisch over, 
maar het van jou horen maakt het wel wat hefiger omdat jij het natuurlijk ziet. Wel heb ik nog een 
vraag. Heb je wel eens wat gehoord dat zij wel behoefe hebben aan bewegen of sporten? 

Wijkverpleegkundige: 
Vaak niet direct, maar wel gesprekken onderling als zij vrienden naar de sportschool zien gaan dat zij 
het ook graag willen. Maar dat is in hun geval niet mogelijk door weinig \jd n sociaaleconomische 
status, wat ik ben vergeten te zeggen. Een arbeidsongeschikte persoon thuis betekent natuurlijk 
minder inkomen, waardoor niet alles mogelijk is.  

Tijdens gesprekken met mantelzorgers van mijn cliënten hoor ik bij mijn vraag over hun behoefes 
ook soms wel sporten voorbij komen, maar niet zo heel vaak. Ze zijn zo gefocust op de primaire 
behoefes dat ze niet eens kunnen denken aan de rest. 

Bedankt wijkverpleegkundige voor je verhaal. 
Interview huiswerkbegeleider parScipant 2 

Dit is een interview dat een groepslid met een huiswerkbegeleider die op een basisschool werkt, 
heef gehouden. Een jaar terug heef zij ook bijles gegeven op een middelbare school. Haar naam is 
Par\cipant 2.  
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Doel interview: 

Samen met mijn groepsleden werk ik aan een project genaamd het Urban Health Project. Wij 
onderzoeken hoe in hoeverre jongeren in Feijenoord. Deelnemen aan een ‘gezonde wijk’. Hierbij 
verdiepen wij ons in hun beweging en de mogelijkheden hierbij. Wij zouden graag van een 
ervaringskundige haar ervaring willen horen. Zo kunnen wij haar ervaringen gebruiken als een 
betrouwbare bron om onze vragen in te vullen.  

Topic-lijst: 

- Wat doen de meeste jongeren aan beweging? 
- Waarom kiezen ze voor een bepaald programma 
- Wat valt je op? 

E: 
Hey par\cipant 2, alvast bedankt dat je mijn groep en mij wilt verder helpen in het project. Wij 
verdiepen voornamelijk op de mogelijkheden die de kinderen hebben om meer te kunnen bewegen. 
Hierbij hebben wij vooral gekeken naar de op\es voor de kinderen. Hierover hebben wij al best wat 
mensen gesproken. Deze op\es ga ik jou zo ook vertellen en ben dan benieuwd of deze ook voor jou 
bekend zijn. Graag zou ik dan willen weten voor welke mogelijkheden, dus programma’s, de meeste 
jongeren kiezen en de reden ervoor.  
Kan jij eerst wat over jezelf vertellen en je rela\e met de jongeren? 

ParScipant 2: 
Ja, zeker. Mijn naam is par\cipant 2. Ik ben derdejaars student Ergotherapie. Naast mijn studie werk 
ik momenteel op een basisschool als huiswerkbegeleider. Hierbij val ik soms voor een zieke leerkracht 
in om zijn/haar lesprogramma te overnemen, dus werk ik soms hele dagen. Of ik begeleid de 
kinderen na school\jd nog met hun huiswerk en onderwerpen die zij las\g vinden.  
Vorig jaar heb ik bijles gegeven op een middelbare school.  

E:  
Leuk om te horen!  
Ik heb voor ons project een docent van het middelbare onderwijs en een docent van een basisschool 
benaderd. Zij hebben mij best wat verteld over de beweging van de jongeren.  
Voor de basisschoolleerlingen is het zo dat zij wekelijks reguliere gymlessen, buiten spelen en de les 
soms beginnen met een soort van warming-up. Daarnaast hebben zij jaarlijks sportdagen en 
toernooien. Wat ik vanuit lekkerfit heb begrepen is dat een Lekkerfit docent bij sommige scholen 
naschoolse gymlessen aanbiedt. Ook kunnen kinderen aan naschoolse sporten deelnemen. Deze 
kunnen via de Schoolsportvereniging zijn of kunnen de ouders zelf extern vinden.  

Voor middelbare scholen heb ik begrepen dat er vanuit school nauwelijks wat wordt geregeld buiten 
de sportdagen. De scholieren kunnen zelf op zoek naar naschoolse sporten op eigen kosten en \jd.  

Komt dit jou allemaal bekend voor? Ook bij kinderen met overgewicht? 

ParScipant 2: 
Ja, zeker. Vele komen mij inderdaad bekend voor. De warming-up doe ik ook wel. Soms in het begin 
en soms aan het einde van de les, waar vele leerlingen naar uitkijken. Ook het buiten spelen, 
toernooien en sportdagen komen mij heel bekend voor. Deze vinden de leerlingen er leuk. Vooral de 
toernooien, omdat ze dan met vrienden afspreken om samen te deelnemen. Ook zijn de eenmalige 
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kleine vervoerskosten wat de meeste ouders wel kunnen voorzien. Kinderen met overgewicht nemen 
hier nog wel snel aan deel, omdat ze het leuk vinden met vrienden. Helaas kiezen deze kinderen niet 
heel vaak voor een sport, maar toernooi nog gelukkig wel. 

Sporten van de Schoolsportvereniging doen ook wel leerlingen aan mee. Ik zie echt een grote varia\e 
aan sporten. Ik hoor vaak verhalen over verschillende sporten als judo, turnen, voetbal, basketbal etc. 
Ook is het voor een groot deel mogelijk om te deelnemen, omdat de ouders gebruik maken van het 
Jeugdfonds. Helaas heef niet elke ouder de mogelijkheid om distribu\egeld te betalen, maar 
gelukkig kan het door de jeugdfonds wel. De leerlingen gaan vaak eerst naar de proefrainingen en 
dan vinden de meeste het erg leuk. Samen in overleg met de ouders wordt er gekeken naar de, 
mogelijkheden en worden ze lid. 

Dat naschoolse gym van Lekkerfit heb ik nog niet gezien, dus kan ik je niet veel over zeggen.  
Sporten die de ouders zelf vinden buiten school komt wel minder voor. Vaak hebben de ouders hier 
wel de financiële mogelijkheid voor nodig. De sporten die ik zo van de kinderen hoor zijn vaak 1 op 1 
begeleiding of er hangt een hoog distribu\egeld aan. Vaak hebben de ouders van deze kinderen wel 
een hoog inkomen en kunnen veel veroorloven.  

Op de middelbare scholen zag ik ook niet veel aan beweging. Het was zoals je zegt of sportdagen of 
kinderen die zelf na school\jd gaan bewegen. Naschoolse beweging was ook wel voetballen met 
vrienden of de scholieren waren lid van een bepaalde vereniging. Dit kwam wel weinig voor. Het 
waren voornamelijk scholieren die een toekomst wilde met deze sport of het was een hobby voor 
hen. Wat veel voor kwam was voetbal, dansen en kickboks.  
De reden waarom vele leerlingen buiten hobby niet veel deelnemen is overgang van onderwijs. Het 
middelbare onderwijs is natuurlijk anders ingericht dan het basisonderwijs, dus leerlingen moeten 
nog hieraan wennen. De ene kan het vele werk meer aan dan de ander. Daarnaast is het de fase op 
het middelbare onderwijs een fase van puber\jd, waar iedereen liever wat met vrienden doet. Of de 
leerlingen die wat hoger in het onderwijs ziJen, hebben al een bijbaan en dan ook veel minder \jd 
voor beweging.  
E: 
Ja dit is ook ongeveer wat ik van de anderen ervaringsdeskundige heb gehoord. Fijn dat je de 
redenen van deelname, of geen deelname, heb verwoord. Bedankt voor je hulp en inzet.  

Lekkerfit mail 
Hallo Ebru, 
 
Dank voor je mail. Bijgaand kort wat informa\e over hoe we het naschoolse aanbod vormgeven op 
de LF! Scholen. 
 
Welke mogelijkheden bieden jullie de kinderen aan als het om naschoolse sport gaat? 
 
Wij vullen het naschoolse aanbod op dit moment op 2 manieren in: 
 
- Via een naschools aanbod vanuit de LekkerFit! gymdocent. Dit betref 4x in de week een structureel 
sportaanbod door de gymdocent. Aanbod is avankelijk van de vraag en de behoefes van de 
kinderen. 
- Via de Schoolsportvereniging (SSV) in samenwerking met S\ch\ng RoJerdam Sportsupport. Zie 
voor info:  hJps://www.roJerdamsportsupport.nl/project/schoolsportvereniging 
 
Zijn er veel kinderen die hier niet aan mee willen doen? 
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Er zijn zeker veel kinderen die hieraan mee willen doen. Vanuit het reguliere aanbod van de 
gymdocenten moet je denken aan een max. aantal deelnemers van +/- 20 kinderen per keer. Ze delen 
het aanbod dan zo in dat er voor alle groepen een aanbod is.  Vanuit de sportvereniging verschilt dit 
van zo'n 100 tot over de 300 kinderen die lid zijn van de SSV. Deze kinderen sporten dan het hele jaar 
structureel. 
 
 Zo ja, hebben ze daar een bepaalde reden voor zoals sociaaleconomische status ouders of 
overgewicht? 
- Geregeld zie ik nog wel dat er inderdaad een zweetuurtje wordt gegeven voor die kinderen die dit 
extra nodig hebben i.v.m. hun overgewicht. Hier wordt dan niet de nadruk opgelegd. De kinderen 
worden hiervoor dan persoonlijk uitgenodigd door de gymdocent. 
 
ZeJen jullie bepaalde hulpmiddelen in om kinderen te kunnen overtuigen? 
De gymdocent is hierin de belangrijke schakel. Hij geef de kinderen 3 keer in de week gymles onder 
school\jd en kent de kinderen daardoor ook goed. Het is hierdoor ook vertrouwd voor de kinderen 
en de ouders om hieraan deel te nemen. 
 
Ik hoop dat je weer wat verder bent! Succes verder met je opdracht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Par\cipant 3 

Legenda  
Introduc\e 
Beïnvloedende factoren 
Mogelijkheid om te bewegen 
Conclusie 

Bijlage 5: Individuele reflec[es  
Persoonlijke reflec\e n.a.v. vastgestelde persoonlijke leerdoelen: 

Persoonlijke reflecSe van Samantha: 

Binnen het project heb ik laten zien dat ik in staat was om een keer geen leidinggevende func\e te 
hebben. Toch was het voor mij bijten, omdat het soms toch niet zo lekker liep met het project. Op dat 
moment vroeg ik aan de groepsleden of we nog verder aan de slag konden gaan of wat de volgende 
stappen waren. Ook had ik een afwachtende houding. Hier heb ik bewust voor gekozen, zodat 
iemand anders ook de keuze kreeg om de leidinggevende func\e te laten ontwikkelen. Voor de 
volgende keer wil ik toch graag het projecJeam aansturen, omdat ik dan de controle heb over welke 
taken of opdrachten nog gedaan moeten worden. Over het algemeen ben ik dus redelijk te spreken 
over mijn leerdoel, maar het kon beter. Tevens kreeg ik van één van de groepsleden te horen dat mijn 
deelvraag-uitwerkingen van goede kwaliteit waren. Het zag er netjes uit volgens haar.  

Persoonlijke reflecSe Zaineb: 

Leerdoel: Ik wil \jdens het UHP-project de leidinggevende func\e aannemen en ac\ever deelnemen 
aan dit project. 
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Ten aanzien van mijn leerdoel vind ik dat ik het heb behaald. Ik heb dit keer \jdens een project 
leidinggevende func\e aangenomen. In het begin van het project vond ik het nog wel moeilijk om het 
echt aan te geven dat ik deze keer de leiding zou willen nemen. Toch is het mij gelukt om de func\e 
aan te nemen doordat iedereen zag wat mijn leerdoel was. Hierdoor gaf ik ook aan dat ik het fijn zou 
vinden om de rol te nemen en of iedereen het goed vond. Gelukkig kwam iedereen tot 
overeenstemming en nam ik de rol aan. Tijdens het project is het mij goed gelukt om de rol uit te 
kunnen voeren althans liep het niet al\jd even soepel. Dit komt ook doordat ik meestal in de groep 
een persoon was die afwachtend is. Soms vergat ik dan dat ik de leiding had, maar mijn team was zo 
fijn en vriendelijk dat ze het niet erg vonden. Ook heb ik van mijn medestudenten gehoord dat ik 
goed ben in het taken verdelen. Ik werd af en toe ook wel meegeholpen als niet alles evenredig 
verliep. Over het algemeen ben ik tevreden over mijn leerdoel, maar het kan al\jd wel beter. Ik vond 
het daarnaast ook een fijne samenwerking en een goed teamwerk.  

Persoonlijke reflecSe Hang: 

Mijn leerdoel was dat ik in dit half jaar dat we dit project hebben ik beter (wetenschappelijke) 
bronnen kan vinden en crea\ever ben. 
Het leerdoel is half behaald. Dit doordat ik qua bronnen eerlijk hetzelfde gebleven ben en er niet 
beter in geworden, maar qua crea\viteit heb ik wel mijn doel bereikt. Dit door middel van het helpen 
met het maken van de poster. Ik heb mijn crea\viteit kunnen toepassen \jdens het maken en ik kon 
met allerlei ideeën komen die ik kon gebruiken. 
Ik vond de samenwerking in de groep heel fijn, je voelt je betrokken, gehoord en er werd top 
gecommuniceerd met elkaar. Als iemand er niet uit kwam stond er al\jd iemand in de groep klaar om 
diegene te helpen. Ik vind ook dat iedereen zijn best deed en het dan ook goed deed en zich hield 
aan wat die moest doen. De taken werden goed en eerlijk verdeeld onder elkaar door middel van het 
maken van een TO-DO-lijst wat ik persoonlijk erg fijn vond. 

Persoonlijke reflecSe Ebru: 
Leerdoel: ik wil het UHP- project goed plannen zodat ik het goed kan combineren met ander 
schoolwerk. 

Ten opzichte van de gehele periode vind ik dat ik mijn leerdoel heb behaald. Ik heb mijn taken van het 
project zodanig kunnen verdelen, dat ik er zelf ruim de \jd voor heb. Dit heef posi\ef effect gehad 
op mijn taken, omdat die van kwaliteit zijn beoordeeld door mijn groepsgenoten. Daarnaast heb ik 
door mijn ruime planning ook genoeg \jd gehad om feedback van mijn groepsgenoten te krijgen en 
deze aan te passen. Mijn planning heb ik ruim van tevoren gemaakt en dagelijks kleine taken voor 
mijzelf verdeeld zodat het niet te veel werd en ik genoeg \jd heb voor andere vakken. Uiteraard heb 
ik een soortgelijke planning ook van een aantal andere groepsgenoten gezien. Samen met deze 
groepsgenoten hebben wij op \jd onze stukken kunnen maken en elkaar kunnen verbeteren. Op deze 
manier hebben wij een product verkregen van kwaliteit.  

Persoonlijke reflecSe Me:e: 
Leerdoel: ac\ef deelnemen aan het groepsproject doormiddel van meedenken aan ideeën, mijn 
taken goed afronden en anderen helpen.  

Reflec\e:  
Nu we het einde naderen van het project, en ik terugkijk op de manier waarop ik heb deelgenomen 
ben ik niet helemaal tevreden. Ik heb gedaan wat ik kon, maar doordat ik aan het begin van het jaar 
geen goede werk/schoolbalans kon vinden heb ik aan veel aspecten van school niet op de ac\eve 
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manier deel kunnen nemen waarop ik zou dat willen. In UHP uit zich dit in mijn passieve manier van 
deelnemen, door te doen wat ik moet doen, maar niet ideeën opbrengen en een onderzoekende 
houding aannemen.  

Persoonlijke reflecSe Alicia: 
Persoonlijk leerdoel: Ik heb aan het eind van dit project geleerd om taken uit handen te kunnen 
geven en niet te veel taken op mezelf te nemen, zodat ik minder druk voel. Dit doe ik door ervoor te 
zorgen dat de taken goed verdeeld zijn en tussendoor hierop te evalueren en aan het eind een 
reflec\e te schijven.  

Reflec\e aan het eind van het project (17/01/2022): 
Als ik terugkijk naar mijn leerdoel vind ik zelf dat ik hem behaald heb. De samenwerking verliep 
vrijwel goed, alleen waren er soms wat onduidelijkheden onder elkaar. Ikzelf vond het las\g om in 
een groep te werken, waarbij je elkaars kwaliteiten en zwakke punten nog niet kent en dat nog moet 
ontdekken en omdat we weinig naar school konden gaan, dus daardoor alleen maar via WhatsApp en 
Teams konden overleggen. Als ik terugkijk naar de taakverdeling verliep het in het begin erg goed, 
iedereen had zijn eigen taak. Daarna vond ik het wat minder gaan, bijvoorbeeld dat iemand meer had 
gedaan dan de ander en de inzet van anderen wat minder waren aan het eind. Ik heb taken uit 
handen kunnen geven, maar heb zelf ook taken op mezelf genomen waarvan ik weet dat daar mijn 
kwaliteiten liggen. Nu we bezig zijn met de afronding ben ik blij met het resultaat. 

Bijlage 6: Tussen[jdse groepsreflec[e  

- Hoe is de start en de planning van het project verlopen? 

De start van het project is een beetje stroef verlopen. We begonnen eerst met het oriënteren van de 
opdracht en vervolgens gingen we ideeën bedenken. Dit koste best wel wat \jd, omdat ons 
onderwerp ‘Een gezonde wijk’ best breed is en het de bedoeling was om één rich\ng en wijk te 
kiezen. Na het oriënteren van de groepsopdracht zijn we gelijk aan de slag gegaan met het plan van 
aanpak, dat voor een bepaalde \jd af moest zijn. Wij hebben hier onze \jd voor genomen en hebben 
de kopjes verdeeld. Hierin zit ook de planning van de groepsopdracht, waarin ieder zijn eigen taak 
heef die passend zijn op de kwaliteiten van die persoon. De planning verliep goed en iedereen heef 
tot nu toe de taken op \jd af.  

- Hoe verliep de samenwerking binnen de groep, met de opdrachtgever en met de docent? 

De samenwerking binnen de groep verliep goed. We communiceren veel met elkaar en helpen elkaar 
ook als dat nodig is. Elke vrijdag hebben we een moment waarop we kijken hoever we zijn en wat er 
nog gedaan moet worden. Onze deadline voor bepaalde taken is dan ook op een vrijdag, omdat we 
dan de \jd hebben om alles te bekijken.  
Elke vrijdag hebben we met onze docent een online of fysiek moment waarbij we zelf mogen kiezen 
of we aanwezig zijn, dit is voor vragen. We hebben ook momenten dat we op school moeten komen 
met de groep om te reflecteren en te bekijken waar we op dat moment zijn. Met onze opdrachtgever 
hebben we afgesproken en een gesprekje gehouden, dit was aan het begin van het project. Hierin is 
ons duidelijk geworden wat nou de bedoeling was en hoe we dit aan kunnen pakken. Daarna hebben 
we contact gehouden via de mail met de opdrachtgever. We konden al\jd terecht voor vragen, 
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goedkeuring en feedback bij ons docent en opdrachtgever. Het is een hele fijne manier om contact te 
houden met de opdrachtgever \jdens de corona-periode.  

- Hoe werden besluiten genomen en taken verdeeld? 

De besluiten en taken worden al\jd verdeeld door de overeenstemming van heel de groep. Door 
middel van de groepsapp discussiëren wij en maken wij samen besluit over hoe we het gaan 
aanpakken. De taken worden volgens het plan van aanpak verdeeld door Zaineb. Hiervoor had 
iedereen ingestemd en vond dat zij dat goed doet. Als iemand er niet mee eens is, wordt dit in de 
groep besproken. Tot nu toe is daar geen sprake van geweest.  

- Hoe verloopt de communica.e in de groep? 

De communica\e in de groep verloopt soepel. Aan het begin van het project hadden wij 
communica\e in Teams daarna hebben we snel een groepsapp aangemaakt op Whatsapp. Tijdens 
het project hebben we de afspraken en takenverdeling via de groepsapp gedaan. Indien er 
verwarringen waren of iemand die zijn taken niet kon afronden, werd dat duidelijk aangegeven in de 
groep. Hiervoor hadden wij ook afspraken gemaakt, dat iedereen op \jd aan geef als het niet lukt. In 
het algemeen was alles wel goed verlopen en bleven we allemaal wel goed met elkaar in contact.  

- Hoe is de inzet van alle projectgroep leden geweest? 

Wij als groep hebben geprobeerd dat iedereen evenveel deed. Hierbij lieten wij meestal de 
taakverdeling doen door Zaineb. Zij verdeelt de taken over iedereen en zorgt ervoor dat iedereen 
gelijke taken heef. Als wij allemaal eens zijn dan beginnen we allemaal aan onze taken. Als iemand 
zijn taak niet kan doen zorgen we ervoor dat de taak onder de andere groepsleden verdeeld wordt. 
Bij de volgende taakverdeling krijgt de persoon die zijn taak niet heef voltooid een extra taak. Dit 
zorgt voor het inhalen van de gemiste taak. De taak is meestal een klein taakje, zoals het 
samenstellen van iedereens stuk in een word document.  
Natuurlijk gaan we ook niet een te grote taak geven aan die persoon, zodat het voor diegene niet te 
veel wordt.  

- Welke rol vervulde elk projectgroep lid? 

Elke rol was verschillend per keer. De eerste keer waren we bezig met het plan van aanpak. Hierbij 
verdeelde we alle onderwerpen die in het verslag moesten komen. Zo hadden we allemaal de take 
uitgevoerd en waren we snel klaar met het plan van aanpak. Daarna gingen wij aan de slag met 
literatuuronderzoek. Hierbij zijn we allemaal met één onderwerp aan de slag gegaan. Zo hadden we 
allemaal veel informa\e kunnen vinden. Na dit hebben wij onze hoofdvraag en deelvragen opgesteld. 
Na dit hebben we weer de deelvragen onder elkaar verdeeld. Elke lid was even gelijk bezig aan het 
project.  

- Waarover zijn jullie tevreden en ontevreden (minimaal 3 punten van beide items)? 
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We zijn tevreden over de manier van samenwerken. Het was een fijne samenwerking waarbij 
iedereen zich op zijn gemak voelde. Als een van de teamleden door uitzonderingen of wegens 
omstandigheden niet zijn taak kon uitvoeren, toonde we begrip en namen we het over. Daarnaast 
was iedereen heel flexibiel en konden wij ieder moment met elkaar contact opnemen indien er 
vragen of problemen waren. 

We zijn ontevreden vooral over het begin van het project. Er was veel onduidelijkheid en we waren te 
lang afwachtend. Door dit hebben wij wel veel \jdsverlies gehad. Daarnaast vinden wij als team dat 
we een gedetailleerde planning moesten maken. We hebben vooral zonder deadlines gewerkt, 
waardoor we meestal globaal met alles bezig waren. We moesten meer deadlines voor onszelf 
opstellen en alles opschrijven voor meer overzicht. Als laatst hebben wij allemaal gezamenlijk een 
cijfer gegeven voor de inzet, het managen, communica\e, conflicthantering, interne communica\e 
en afspraken. Zie hiervoor de tabel hieronder. 

- Een .p en pluim aan de individuele projectgroep leden 
Alicia:  
Tip: communica\ever 
Pluim: op\mis\sch 

Zaineb: 
Tip: specifieker zijn 
Pluim: heel goed leidinggevend 

Samantha: 
Tip: niet te veel tegelijk op je bord nemen 
Pluim: ac\eve houding  

Hang: 
Tip: asser\ever zijn 
Pluim: goed in communiceren 

Ebru: 
Tip: communica\ever zijn 
Pluim: overzichtelijk werker  

Me:e:  
Tip: asser\ever zijn 
Pluim: professionele werker 

- Vastleggen van verbeterpunten en concrete afspraken 

Als groep zijn wij tegen veel aangelopen en hebben we ook veel dingen gelijk kunnen oppakken. Een 
verbeterpunt die wij kunnen gebruiken is meer communiceren. We hebben gezien dat niet iedereen 
veel communiceert. Hierbij in vooral hoe ver we nu zijn en wat er nog gedaan moet worden. Zo 
ontstond er ook soms misverstand. Een ander denkt dat iemand een hele deelvraag al af heef, maar 
dat is niet het geval. Door deze redenen hebben wij een concrete afspraak gemaakt. Namelijk dat we 
zoveel mogelijk gaan communiceren binnen de groep. Op deze manier hopen we elkaar constant te 
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herinneren dat er werk ligt en aan te geven hoe ver we tot nu toe zijn, zodat iedereen er rekening 
mee kan houden.  

 Aandachtspunten voor de reflecSe 

Inzet  

• Inzet om te discussiëren 	

• Inzet om het werk methodisch aan te pakken 	

• Inzet om de taken uit te voeren 	

• Inzet om gezamenlijk de opdracht af te ronden 
              Cijfer: 9 

MoSvaSe:  

Als een team hebben wij heel goed ingezet en hard gewerkt om de op de opdracht zo goed 
mogelijk te maken af te ronden. Daarnaast hebben we veel gediscussieerd over hoe wij het willen 
aanpakken en heef iedereen evenveel taken uitgevoerd. Door iedereens inzet hebben wij alles 
goed kunnen afronden en maken.  

 

Managen van het project  
• Werken volgens de projectmethodiek 	

• Bewaken van de planning en realisa\e van de (tussen-)producten 	

• Bewaken van de kwaliteit van de (tussen-)producten 	

• Regelma\g vragen om feedback aan de begeleidend docent 	

Cijfer: 6 

MoSvaSe: 

Het managen van het project ging niet al\jd even goed. Hierbij ging het vooral om de \jdsindeling 
en de planning. We hebben gemerkt dat we veel \jdsverlies hebben gehad door een stroef begin. 
Daarnaast hebben we wel geprobeerd om met zoveel mogelijk feedback te werk te gaan, althans 
lukte dat ook niet al\jd. Meestal waren we al bezig en hard aan het werk.  
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Interne communicaSe/ samenwerking  
• Vertrouwen tonen in je mede projectgroep leden 	

• Luisteren naar elkaar 	

• Mo\verende houding van de projectgroep leden 	

• Terug rapporteren van informa\e aan de volledige projectgroep 	

Cijfer: 10	

MoSvaSe: 

De interne communica\e en samenwerking is heel goed verlopen. Wij vinden allemaal dat we bij 
deze punt een 10 scoren. Als een team hadden wij veel vertrouwen bij elkaar. We hebben goed 
geluisterd naar elkaar en respecteerde ook wat er gezegd werd. Iedereen voelde zich op zijn 
gemak. Daarnaast was iedereen gemo\veerd en heef iedereen hard gewerkt aan het project. 

Conflicthantering  
• Ruimte geven voor verschillende meningen 	

• Bespreken van meningsverschillen 	

• Bijdrage in het oplossen van groepsconflicten 

Cijfer: 9.                                                               

MoSvaSe: 

Als groep hebben wij meer dan 6 maanden samengewerkt. We hebben verschillende conflicten 
gehad, maar het is al\jd wel goed gekomen. Dit komt doordat wij de ruimte geven aan elkaar 
en elkaars meningsverschillen respecteren. Daarnaast zorgen we ervoor dat we samen 
conflicten weer oplossen en er geen grote problemen ontstaan.  
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Bijlage 7: Peerfeedback 

Beoordelingsformulier eindverslag UHP 

Interne werkafspraken  
• LeJen op een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden 	

• Werkafspraken nakomen 	

• S\muleren van de groep tot besluitvorming 	

• Gestructureerd laten verlopen van bijeenkomsten 	

• Gebruik maken van elkaars deskundigheid/ opleiding 	

• Gebruik maken van elkaars sterke kanten 	

• Bewaken van de afgesproken gedragsregels 	

Cijfer: 9 

MoSvaSe:  

De werkafspraken zijn allemaal nagekomen. We hebben aan het begin in ons plan van aanpak 
ook nog elkaars sterke kanten naar voren gehaald. Zo hadden wij een overzicht wie in wat goed 
is. Zo hebben we ook er goed gebruik van kunnen maken. We hadden een fijne samenwerking 
met een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden. Als teams vinden wij dat wij alle interne 
werkafspraken hebben voltooid. 

Externe communicaSe/ - samenwerking  
• Afspraken met de opdrachtgever nakomen 	

• Omgaan met feedback van de opdrachtgever 	

• Onderhouden van contact met de opdrachtgever 	

• Regelma\g informeren van de opdrachtgever (over voortgang) 	

Cijfer: 7    

MoSvaSe:	

Met betrekking tot externe communica\e zijn wij over het algemeen tevreden erover. We zijn 
al\jd de afspraken nagekomen en hebben al\jd de feedback van de opdrachtgever 
meegegeven in ons project. Wat ons is opgemerkt is dat we niet even regelma\g de 
opdrachtgever over alles hebben geïnformeerd. Als groep vinden we wel dat dat beter mocht. 
Daarnaast hebben we wel geprobeerd om zoveel mogelijk met de opdrachtgever in contact te 
blijven. 
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Naam student en studentnummer: Alicia Hazelhoff (1015094)  
Naam student en studentnummer: Ebru Tahiroglu (0991025)        
Naam student en studentnummer: Hang Nguyen Quang (1015245) 
Naam student en studentnummer: MeJe van der Nol (0984713) 
Naam student en studentnummer: Samantha Fernando (0994621) 
Naam student en studentnummer: Zaineb Chaudhry (1006019) 
Naam beoordelaar: Melissa B. (0909135), vierdejaars HBO-V student 
Datum: 18/01/2022 

Vormcriteria  
De beoordeling bestaat uit 7 onderdelen (pas als de vormcriteria VOLDAAN zijn wordt de beoordeling 
van het verslag vastgesteld) 
➢Omvang 12 –15 A4 (5500 –6500 woorden; exclusief inhoudsopgave en bijlagen) 
➢LeJergrooJe 11; regelafstand 1.0) 
➢Algemene gegevens zijn benoemd op het voorblad (naam studenten, studentnummer, opleiding, 
lesgroep eigen opleiding, naam opdrachtgever, naam begeleidend docent) 
➢Taalgebruik: correct Nederlands (spelling en schrijfs\jl), goed leesbaar. 
➢Het verslag ziet er verzorgt uit, heef een logisch opbouw (hoofdstuk en paragraafindeling) en een 
overzichtelijke opmaak. 
➢Bronvermeldingen in de tekst conform de geldende schrijfwijzer (zoals gepubliceerd in de 
cursusomgeving behorende bij het UHP-programma) 
➢Afsluitende groepsreflec\e met toegevoegde individuele reflec\es per groepslid zijn als bijlage 
toegevoegd aan het te beoordelen verslag. 
➢Peer(groep) feedback is gegeven en ontvangen. De ontvangen peer(groep)feedback is opgenomen 
in de bijlagen. De wijze waarop de ontvangen peer(groep)feedback is gebruikt voor het aanvullen/
aanpassen van het eindverslag is eveneens als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

Feedback:  
Kijk goed naar de nieuwe schrijfwijzer. In een verslag verwachten ze op de voorpagina ook je klas, 
cursushouder, cursuscode, begeleider, opdrachtgever, opleiding en naam van de onderwijsinstelling. 
Algemene gegevens zijn benoemd op het voorblad: naam studenten, studentnummer, opleiding, 
lesgroep, eigen opleiding, naam opdrachtgever, naam begeleidend docent.  
De inhoud klopt niet met de bladzijden probeer elke hoofdstuk van je verslag op een nieuwe 
bladzijde te beginnen. 
Het verslag heef een logische opbouw, alleen nog de leJergrooJe aanpassen. Bronnen zijn vermeld 
volgens de schrijfwijzer.  

Inleiding 
Onderstaande onderdelen zijn in het eindverslag opgenomen: 
➢Voorwoord (inclusief dankbetuigingen) 
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➢Samenva`ng (als aparte paragraaf) met doel- en vraagstelling, korte weergave onderzoeksopzet 
(se`ng, deelnemers, methode), korte weergave resultaten onderzoek, korte weergave belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen. 

Feedback: 
Voorwoord is te lang kijk goed wat in het voorwoord hoort te staan sommige punten hoeven hier niet 
in. Sommige dingen staan al in de voorpagina.  
De hoofdvraag is erg vaag geformuleerd. De stukjes in de samenva`ng kun je onderverdelen in 
kopjes dus leJerlijk een klein stukje van de samenva`ng van het echte stukje in plaatsen kijk goed in 
de criteria wat er in de samenva`ng hoort. 

Kern 1: UHP-opdracht algemeen 
➢Aspecten die van belang zijn voor de uitgevoerde opdracht 
➢Heldere analyse op basis van literatuur en prak\jkonderzoek (wijze waarop de onderzoeksvaardig-
heden zijn toegepast wordt bij volgend item beoordeeld. 
➢Heldere beschrijving van de wijze waarop het werken aan de opdracht is opgepakt en de wijze 
waarop aandacht is besteed aan de mogelijkheid om op basis van de resultaten interprofessionele 
samenwerking vorm te geven. 
➢Heldere beschrijving van de stappen die naar aanleiding van het plan van aanpak zijn uitgevoerd 
➢Fasen van de projectaanpak (zoals beschreven door Grit (P6-methode) of conform de eigen keuze 
van de UHP) zijn herkenbaar opgenomen in het verslag duidelijke verwijzing naar de criteria de in de 
opdracht zijn gesteld en de wijze waarop deze in het werken aan de opdracht zijn geïntegreerd. 

Feedback: 
De samenwerking kan hier ook beschreven worden.  
Vergeet niet om de taakverdeling te beschrijven dit is namelijk een criteriapunt in het verslag.  
Je kunt er ook bij beschrijven hoe deze samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, denk aan 
samen rond de tafel gezeten, wie bracht wat in en wat wilden jullie erin hebben en wat niet?  
Misschien alle zorgdisciplines beschrijven die eraan mee hebben gewerkt. Hoe is iedereen op de 
hoogte van elkaar? Hebben jullie samen deadlines vastgesteld, waar iedereen zich aan heef 
gehouden?  
Hoofdvraag doelgroep en leefijdscategorie staat overal anders geformuleerd, kijk hier even naar. 

Kern 2: onderzoeksvaardigheden 
➢Literatuursearch opgenomen zoals benoemd in de schrijfwijzer (zoekstrategie en resultaten, 
zoekvraag en deelvragen, gekozen bronnen) 
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➢Minimaal 10 bronnen; niet ouder dan 10 jaar waarvan maximaal 4 boeken, minimaal 5 
wetenschappelijke bronnen en minimaal 2 Engelstalige ar\kelen. De voorkeur gaat uit naar minimaal 
1 overzichtsar\kel (systema\c review) 
➢Gehanteerd onderzoeksdesign is beschreven en de keuze voor dit design is beargumenteerd. 
➢Wijze van dataverzameling is beschreven en de keuze is beargumenteerd. 
➢Planning van het uitgevoerde onderzoek is helder weergegeven. 
➢Gekozen mee\nstrument is beschreven en gemo\veerd. 
➢Opzet van het proces van data-verzameling is beschreven. 
➢Wijze van data-analyse is beschreven en de keuze is beargumenteerd. 
➢Opzet van analyseproces is beschreven. 
➢Literatuurlijst bevat alleen bronnen die ook zijn opgenomen in het eindverslag. 

Feedback: 
De eerste deelvraag is met te veel losse stukjes. Er is geen lopende lijn, omdat alles los van elkaar zit. 
Kijk goed naar de schrijfwijzer bij het kopje alinea en probeer je deelvraag in een verhaalvorm en 
logische lijn te beschrijven. Controleer de spelling en zinsvolgorde nog eens.  
Welke programma’s bedoel je? Maak dit duidelijker.  
Bij de tweede deelvraag staan er twee vragen in, maak hier aparte vragen van. 

Afronding 1: conclusies en aanbevelingen 
➢conclusies en aanbevelingen worden helder verwoord en gemo\veerd. 
➢conclusies geven antwoord op de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. 
➢aanbevelingen zijn dusdanig uitgewerkt dat het voor de beoordelaar duidelijk is op welke wijze de 
opdrachtgever de aanbevelingen kan realiserende aanbevelingen sluiten aan bij de te behalen doelen 
zoals opgenomen in de projectopdracht. 

Feedback: 
Het kopje aanbeveling kan weg. Aanbeveling kan onder de conclusie gezet worden. Voor de 
rest is het duidelijk. Probeer de zinnen wat korter te houden, dit leest makkelijker. 
Aanbevelingen sluiten aan bij de te behalen doelen. 

Afronding 2: discussie 
➢Factoren die het onderzoeksproces hebben beïnvloed zijn beschreven en beargumenteerd 
(sterke en zwakke punten) 
➢Wijze waarop aandacht is besteed aan de beïnvloedende factoren is helder verwoord. 
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➢Beschreven is in welke mate het eindproduct naar de mening van de projectgroep leden 
voldoet aan de doelen die in de oorspronkelijke UHP-opdracht zijn gesteld. 
Beschreven is wat de betekenis van de onderzoeksresultaten is voor de praktijk en wat de 
waarde is voor de opdrachtgever. 

Feedback: 
Beïnvloedende factoren zijn duidelijk beschreven, zowel sterke als zwakke punten. De wijze waarop 
hieraan aandacht is besteed kan wat meer beschreven worden.  
Er is beschreven wat de betekenis is van de resultaten voor de prak\jk en de opdrachtgever. 
Probeer de zinnen nog te controleren op spellingsfouten en zinsopbouw.
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