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‘Sport Na School’-app - Stand van zaken
Met de Sport Na School-pas kunnen leerlingen uit de middelbare school een jaar lang
zoveel 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.
Aan het begin van de testperiode werd de app in gebruik genomen in 13 gemeenten,
onderverdeeld in vier regio’s. Sinds de start van het nieuwe schooljaar werd het
testgebied in september 2017 uitgebreid met drie nieuwe regio’s (Waasland, WestLimburg en Middenkust).
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? Voor de vier regio’s die reeds getest werden, graag een update van de
gegevens van mijn schriftelijke vraag nr. 433 van 14 maart 2017.

2.

Op welke manier wordt de app momenteel nog getest? Tot wanneer loopt het
proefproject?

3.

Denkt de minister dat het mogelijk zal zijn om de app uit te rollen naar de rest van
Vlaanderen? Zo ja, wat is ter zake de timing? Wordt er in een budget voorzien voor
de uitrol van de app? Zo ja, om welk bedrag gaat het?
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1.

Tussen 22 maart en 24 mei 2017 werden in alle regio’s nog enkele bijkomende SNSpassen verkocht:
In de regio Aarschot werden 2 extra SNS-passen verkocht. Op een totaal van 126
leerlingen gebruikten in het schooljaar 2016-2017 37 (29%) SNS’ers uiteindelijk de
SNS-App o.a om in te checken op de SNS-activiteiten.

Aarschot
SNS’ers
Gebruikers App

2/12/2016
8 weken
101
25

22/03/2017
17 weken
124
35

24/05/2017
24 weken
126
37

In de SNS-regio Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel werden geen extra passen
meer verkocht maar stelden we een lichte stijging vast van de App gebruikers nl.
62/120 (52%).

Hoogstraten
SNS’ers
Gebruikers App

2/12/2016
8 weken
101
46

22/03/2017
17 weken
120
58

24/05/2017
24 weken
120
62

In de SNS-regio Malle, Zoersel, Schilde werd in de periode maart mei nog 1 extra pas
verkocht. Het aantal app gebruikers steeg van 78 naar 87 (53%).

Malle
SNS’ers
Gebruikers App

2/12/2016
8 weken
125
50

22/03/2017
17 weken
164
78

24/05/2017
24 weken
165
87

Ook in de SNS-regio Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar, Ravels, Beerse, BaarleHertog werd nog 1 extra SNS-er geregistreerd. Het aantal app gebruikers steeg van
72 naar 75 (39%).

Turnhout
SNS’ers
Gebruikers App

2/12/2016
8 weken
149
47

22/03/2017
17 weken
190
72

24/05/2017
24 weken
191
75

Dit betekent een overall gebruik van de app in de 4 testregio’s van 43%.
Factoren die het gebruik van de app zeker bemoeilijken zijn o.a. het niet overal
aanwezig zijn van Wifi op de sportlocaties gecombineerd met het niet/weinig gebruik
van mobiele data (3G en 4G) door de leerlingen. Hierdoor registreren de leerlingen
zich onvoldoende bij het deelnemen aan een SNS-activiteit en is er dus ook geen
accuraat zicht via de App op het effectief sportgedrag.

Een eerste evaluatie over het gebruik van de SNS-app gedurende de eerste 4 weken
(maand oktober) van het schooljaar 2017-2018 zal plaatsvinden op 17/11/17.
2.

Het proefproject wordt verder te zetten in het schooljaar 2017-2018 waarbij 3 extra
regio’s aan het proefproject worden toegevoegd.
De nieuwe regio’s zijn:
 West-Limburg: Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, Tessenderlo,
Herk de Stad
 Waasland: Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,
Waasmunster, Temse
 Middenkust: Oostende, Blankenberge, Bredene, Gistel, Middelkerke, Jabbeke, De
Haan en Koekelare

3. Het is de bedoeling om deze app in heel Vlaanderen te gebruiken. Het is nu al wel
duidelijk dat een gemengd systeem van registratie nog enkele schooljaren nodig zal
zijn. Niet alle leerlingen beschikken immers over een smartphone of een dataabonnement.
Zodra de App technisch volledig op punt staat en voldoet aan de verwachtingen van de
opdrachtgever en de gebruikers zal er aan het uitrollen van deze app in heel Vlaanderen
geen bijkomende kost verbonden zijn.

