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‘Sport Na School'-app  -  Gebruikers (2)

Met de Sport Na School-pas kunnen leerlingen uit de middelbare school een jaar lang zo 
veel sporten als ze willen voor 30 euro (12 weken) of 45 euro (24 weken). In de 
beleidsbrief Sport 2016-2017 konden we al lezen dat in het kader van de actie Brede 
School met Sportaanbod het project Sport Na School (SNS) verder zou worden 
uitgebouwd om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Zo werd er ook een 
proefproject opgezet om via een app niet alleen de leerlingen te stimuleren maar ook hun 
deelname aan de verschillende sportinitiatieven te registreren. In 13 gemeenten, 
onderverdeeld in 4 regio’s, werd de app in gebruik genomen. 

Leerlingen in die regio’s die een SNS-pas kopen, worden persoonlijk via mail 
geïnformeerd. Ze krijgen een paswoord toegestuurd om zich te kunnen registreren en 
inloggen via de SNS-app. Uit de cijfers die de minister meedeelde in antwoord op mijn 
schriftelijke vraag nr. 179 van 14 december 2016 bleek dat bijna alle leerlingen de app 
geïnstalleerd hebben, maar dat het gebruik ervan nog niet optimaal verloopt. De minister 
gaf als mogelijke problemen aan dat er soms geen wifi is op de sportlocatie en leerlingen 
geen 4G in hun abonnement hebben, dat de app extra geheugen inneemt op de gsm en 
dat leerlingen van de eerste graad niet altijd hun smartphone mogen meenemen naar 
sportactiviteiten. Wanneer deze problemen zich voordoen, grijpen heel wat leerlingen of 
ouders liever terug naar de ‘papieren’ versie. De minister gaf in het antwoord op de 
schriftelijke vraag ook aan dat er zou worden getracht om een aantal technische tekorten 
weg te werken zodat bij aanvang van de tweede SNS-periode, die op 6 februari 2017 van 
start ging, de app verder getest en geëvalueerd kon worden. Zodra de tekorten opgelost 
zijn en de SNS-app goed werkt, zou het testgebied eerst uitgebreid worden en nadien zal 
de app uiteindelijk uitgerold worden naar heel Vlaanderen. 

1. Kan de minister een nieuwe stand van zaken per regio geven van het aantal 
geregistreerde gebruikers en het aantal leerlingen die de app gebruiken om in te 
checken?

2. Werd de app inmiddels verder geoptimaliseerd? Welke aspecten werden aangepast? 

3. Werd het testgebied verder uitgebreid? Zo ja, naar welke regio’s en gemeenten? 
Indien dit nog niet gebeurd is, wanneer staat dit gepland? 

4. Gebruikers en leerkrachten met een flexibele opdracht LO kunnen de app evalueren. 



Wat zijn de voorlopige resultaten hiervan? Is de minister tevreden van de resultaten 
en feedback van de app? 
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1. Tussen 6 februari en 22 maart werden in alle regio’s bijkomende SNS-passen 
verkocht: 

In de regio Aarschot werden 23 extra SNS-passen verkocht. Op een totaal van 124 
leerlingen gebruiken 35 (28%) nu de SNS-App o.a. om in te checken op de SNS-
activiteiten.

2/12/2016 22/03/2017
Aarschot 8 weken 17 weken
SNS’ers 101 124
Gebruikers 
App 25 35

In de SNS-regio Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel werden 19 extra passen 
aangevraagd. 58 (48%) gebruiken de SNS-App om in te checken tijdens de SNS-
activiteiten.

2/12/2016 22/03/2017
Hoogstraten 8 weken 17 weken
SNS’ers 101 120
gebruikers 
App 46 58

In de SNS-regio Malle, Zoersel, Schilde steeg het aantal passen met 39 tot een totaal 
van 164. 78 (47,5%) leerlingen gebruiken nu de SNS-App om in te checken tijdens 
de SNS-activiteiten.

2/12/2016 22/03/2017
Malle 8 weken 17 weken
SNS’ers 125 164
gebruikers 
App 50 78

In de SNS-regio Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Ravels, Beerse, Baarle-Hertog 
worden 41 extra SNS-passen genoteerd. 72 (38%) gebruiken de SNS-App om in te 
checken tijdens de SNS-activiteiten.

2/12/2016 22/03/2017
Turnhout 8 weken 17 weken
SNS’ers 149 190
gebruikers 
App 47 72



2. Er werden voor de start van de 2de SNS-periode enkele technische aanpassingen 
doorgevoerd. Zo werd het startscherm van de app aangepast en dit zowel voor 
Android als voor IOS: De view van de registratie URL is verhuisd naar de login-view, 
m.a.w. na het downloaden van de app is het nu veel duidelijker voor de deelnemers 
dat ze zich niet meer moeten registreren maar enkel inloggen voor het gebruik van 
de App. De gebruikers zijn nu ook automatisch ingelogd op de webapplicatie als ze 
ingelogd zijn op de SNS-App. De benaming van de ‘registratiemail’ is nu duidelijker. 
De problemen van Spam met de hotmailadressen zijn opgelost.

3. Het testgebied zal bij de start van het nieuwe schooljaar uitgebreid worden. Er zal 
een uitbreiding in minimum 3 regio’s volgen. In elke provincie zal aldus de SNS-App 
getest kunnen worden.

4. Volgende feedback mochten we van de betrokken Follo’s ontvangen:

- De tijd tussen het betalen van de pas en de infomail voor het downloaden en 
inloggen van de SNS-App bedraagt slechts 10 minuten. (op een papieren SNS-
pas dienen de leerlingen enkele dagen te wachten)

- Leerlingen vinden de app cool en modern.  
- De onduidelijkheid (benaming registratiemail) om de SNS-App te activeren is 

aangepast waardoor er geen extra vragen meer zijn. De titel ‘ proficiat met je 
aankoop van je pas,….. ‘ is beter gekozen

- App blijkt gebruiksvriendelijk, geen klachten bij correct gebruik.
- Het euvel van het hotmailadres is opgelost.


