
Student ontwikkelt sociale sport app 

Christian Artist, student Sportkunde aan de Fontys sport Hogeschool en studentmedewerker bij 

Ondernemend Onderwijs ‘sH, is afgelopen half jaar druk bezig geweest met het voorbereiden en 

bedenken van een plan om een sociale sportapp te ontwikkelen. Christian wil graag sociaal 

ondernemer worden en wil dit o.a. doen door het realiseren van een sociale sport applicatie 

genaamd Spart (Sport Partners). 

 

Christian: “Vroeger speelde ik veel basketbal en voetbal op de vele outdoor sportvelden in Den 

Bosch. Toen ik wat ouder werd, gingen steeds meer vrienden fitnessen in plaats van buiten sporten. 

Daarnaast gingen er vrienden van mij verhuizen, kregen het druk met hun studie of gingen werken. 

Hierdoor werd het voor mij steeds moeilijker om met leeftijdsgenoten buiten te sporten.  

Tegenwoordig zit de jeugd bijna de hele dag op social media of zijn ze online spellen zoals Fortnite 

aan het spelen. Ik vind het niet erg dat de technologie zo vooruit is gegaan, maar ik denk wel dat 

deze technologie beter ingezet zou kunnen worden. Wat zou het toch mooi zijn als mensen door hun 

telefoon geprikkeld worden om naar buiten te gaan in plaats van technologie die gemaakt is om je zo 

lang mogelijk naar je scherm te laten staren.”  

Dit was de aanleiding voor Christian om de app Spart te ontwikkelen.  

Tijdens een van de werkbijeenkomsten van OO ‘sH bracht hij dit ter sprake. Besloten werd Christian 

hierbij, waar mogelijk, te helpen. De Ondernemend Onderwijs manier van werken werd op Spart 

toegepast:  eerst presenteerde Christian zijn ideeën, vragen en problemen over Spart 

(verkenningsfase). Vervolgens (idee-ontwikkelingsfase) heeft het team van Ondernemend Onderwijs 

‘sH met behulp van een productieve en creatieve brainstorm (foto’s) een kickstart gegeven aan het 

ondernemingsplan van Spart en gekeken hoe Christian dit zou kunnen aanpakken.   

    

Met de opbrengst van de brainstorm en ingebrachte ideeën kan de volgende stap worden gezet 

richting realisatie van Spart. 

 



Doel Spart: 

Spart wordt een app die een soort Social network feed heeft zoals Facebook of Instagram, maar dan 

voor sportactiviteiten die georganiseerd zijn door de gebruikers. Zo kan er bijvoorbeeld een post 

worden gemaakt dat 5 kinderen willen voetballen op een outdoor sportveld in Den Bosch en dat 

deze 5 kinderen graag 5 leeftijdsgenoten willen uitnodigen om 5 tegen 5 te voetballen. Dit kan 

verstuurd worden naar de vriendenlijst maar ook naar leeftijdsgenoten in de buurt.  

Bedrijven, scholen, verenigingen en andere partijen kunnen via Spart ook sportactiviteiten 

organiseren en posten om deelnemers te werven voor de desbetreffende activiteit. Bijvoorbeeld een 

voetbaltoernooi dat vanuit de gemeente georganiseerd is en via Spart onder de aandacht van de 

doelgroep gebracht kan worden. 

Spart wil de jeugd van Den Bosch motiveren om sportief bezig te zijn en wil ze hiervoor ook belonen. 

Het idee is om  punten te verdienen bij deelname aan een  sportactiviteit waarbij je ingecheckt. Deze 

punten geven dan weer kortingen of acties bij lokale sportorganisaties en (sport)winkels.  

 

Vanaf dit moment wil Chris het hele plan in de steigers gaan zetten, maar hij mist nog kennis, 

ervaring en resources om zoiets op te pakken. Ben jij benieuwd naar het plan, heb jij ideeën die goed 

matchen of zou je Spart willen steunen op wat voor een manier dan ook?! Mail dan gerust naar 

officialspart@gmail.com  

Met sportieve groet, 

Christian Artist 

Januari 2019 
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