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sport3.2
De Vlaamse overheid stelt zich een gezond, duurzaam 
en resultaatgericht sportbeleid tot doel. Een gezonde 
sportbeleving voor iedereen staat voorop. Het Vlaamse 
sportbeleid wil een zo groot mogelijke sportparticipatie. 
Een goede begeleiding en het voor handen zijn van goed 
onderhouden, duurzame en functionele sportaccommoda-
ties zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Vlaanderen wil 
ook verder bouwen aan een succesvol topsportbeleid en 
de inspanningen op dit vlak verder zetten. Ook de eco-
nomische relevantie van sport neemt toe. Sport is steeds 
meer een bron van economische activiteit en werkgele-
genheid.

Dit hoofdstuk is opgebouwd rond volgende invalshoeken: 
de sportparticipatie,de kwaliteit van het aanbod en de 
begeleiding, het topsportbeleid, het medisch verantwoord 
sporten of gezond sporten en het economisch belang van 
sport.

sportparticipatie

De sportparticipatie verhogen zodat meer mensen le-
venslang sporten, is een centrale doelstelling. De Vlaamse 
regering blijft investeren in sportpromotie, de sensibili-
seringscampagne voor senioren en in acties rond fysieke 
fitheid. Bijzondere aandacht gaat naar kansengroepen 
zoals personen met een handicap en mensen in armoede. 
Om de sportparticipatie structureel te verhogen, is het 
van belang voldoende aandacht te hebben voor de kwali-
teit van de sportbeoefening. Achtereenvolgens komen de 
algemene sportparticipatie, het sporten in clubverband, 
de passieve deelname en de jeugdsport aan bod.

algemene sportdeelname 

In 2009 zegt meer dan de helft van de Vlamingen aan 
sport te doen. De sportdeelname nam tussen 1999 en 
2006 duidelijk toe. Deze stijging situeerde zich vooral bij 
de recreatieve sportbeoefening buiten verenigingsver-
band (Pauwels en Scheerder, 2007). Deze trend wordt de 
voorbije twee jaar echter niet doorgetrokken. Zowel in 
2008 als in 2009 was er een lichte daling van de sportbe-
oefening. Vooral de recreatieve sporten als wandelen en 
fietsen doen het minder goed. Ook hier is het nog maar 
de vraag of het om een echte trendbreuk gaat. 
Het verschil tussen mannen (56%) en vrouwen (47%) is 
voor de algemene sportdeelname verder toegenomen. Dit 

is opmerkelijk omdat dit verschil in 2006 nagenoeg ver-
dwenen was. De daling is dan ook duidelijk sterker bij de 
vrouwen dan bij de mannen.
 
Hoe ouder men wordt, hoe minder men sport. Uitzonde-
ring zijn wel de 55- tot 64-jarigen waarvoor de participa-
tie een opwaarts knikje vertoont. Deze daling naar leeftijd 

3.54 sportbeoefenaars
Percentage sportbeoefenaars naar leeftijd en opleidingsni-
veau, in %. 

Bron: SCV-survey 2009.
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3.55 Frequentie sportparticipatie
Frequentie van de sportparticipatie naar leeftijd en opleidings-
niveau.

Bron: SCV-survey 2009.
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verloopt echter minder sterk dan in voorgaande jaren. 
De jongste leeftijdsgroep springt er niet meer zo uitge-
sproken uit. Naar opleidingsniveau blijven er duidelijke 
verschillen. Hoger opgeleiden sporten meer dan lager 
opgeleiden. Mensen met een functiebeperking hebben 
duidelijk een lagere sportdeelname.

Het overgrote deel van de sporters beoefent zijn sport 
regelmatig. Ruim 87% van de mannelijke en vrouwelijke 
sporters zegt wekelijks aan sport te doen. De leeftijdsver-
schillen zijn eerder klein. Het opvallendste verschil betreft 
het lage aantal dagelijkse sporters in de groep tussen 25 
en 44 jaar. Naar opleidingsniveau valt op dat de laagst 
geschoolden het meest frequent sporten. Een derde onder 
hen sport zelfs dagelijks. De drempel voor deze groep ligt  
vooral bij het al dan niet participeren. Eens ze participe-
ren, doen ze dit dus het meest regelmatig.

Meer dan de helft van de sporters beperkt zich tot het 
beoefenen van één sport. Een kwart doet twee sporten 
en ongeveer één op zeven doet drie of meer sporten. 
Sporters die meerdere sporten beoefenen, zijn het best 
vertegenwoordigd bij de 45- tot 54-jarigen en de 65- tot 
74-jarigen en de hoger opgeleiden. De groep die drie of 

meer sporten beoefent, is verrassend het grootst voor de 
middelste leeftijdsgroep. 

Wat sportvoorkeur betreft, zijn de verschuivingen be-
perkt. Voetbal is opnieuw de enige teamsport in de top 10 
van de meest beoefende sporten, volleybal verdwijnt uit 
de top 10. Fitness verliest een plaats in de top 10. Uit on-
derzoek blijkt nochtans dat de fitness-sector het voorbije 
decennium sterk in opmars is. Er zijn 582 fitnesscentra 
in Vlaanderen en het aandeel bezoekers steeg van 5% 
van de bevolking eind jaren negentig naar 10% in 2007 
(Scheerder & Vos, 2010). Het is dan ook interessant om 
op te volgen of er de komende jaren een stagnatie of zelfs 
een terugval zal komen.

Eén op zeven van de sporters beoefent een sport in com-
petitieverband.  Ongeveer drie op tien beoefent minstens 
één sport in een sportclub en nog eens één op tien doet 
dit in een sociale of culturele vereniging. Daarnaast doet 
meer dan de helft van de sporters ook aan sport met 
vrienden en bijna zeven op tien doet aan sport op indivi-
duele basis. 

sporten in clubverband 

In 2008 zijn 1,2 miljoen leden aangesloten bij een door 
Bloso erkende sportfederatie. Als daar de cijfers van de 
voetbalbond aan toegevoegd worden loopt dit op tot 1,4 
miljoen. Zowel bij mannen als bij vrouwen zet de licht 
stijgende trend van de voorbije jaren zich in 2008 door. 
De jonge leden hebben een vrij groot aandeel in de stij-
ging. Vooral het aantal leden jonger dan 12 jaar zit in de 
lift. Het aantal leden tussen 16 en 18 jaar kent een lichte 
stijging. Voor de 12- tot 15-jarigen is er  de voorbije jaren 
echter een licht dalende trend.
De evolutie verschilt wel afhankelijk van de sporttak/
sportfederatie. Zo stijgen de ledenaantallen onder meer 
bij zwemmen en wielrennen maar dalen ze bij atletiek en 
tennis. 

Enige voorzichtigheid is wel nodig bij de interpretatie van 
de ledenaantallen. Het gaat niet altijd om unieke leden. 
Een deel van de bevolking is immers lid van meer dan één 
vereniging. 

3.56 sportdiversiteit
Aantal beoefende sporten naar leeftijd en opleiding, in %. 

Bron: SCV-survey 2009.
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3.57 top 10 sporten
Beoefende sporten, in % van de bevolking.

Bron: SCV-surveys en ISSP 2007.

1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen fietsen

2 wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen wandelen

3 zwemmen zwemmen zwemmen fitness lopen/joggen lopen/joggen lopen/joggen

4 voetbal fitness fitness zwemmen fitness fitness zwemmen

5 tennis joggen/lopen joggen/lopen joggen/lopen zwemmen zwemmen fitness

6 fitness voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal voetbal 

7 joggen/lopen tennis tennis tennis tennis tennis tennis

8 volleybal squash squash turnen dansen dansen dansen

9 squash turnen skieën skieën turnen volleybal turnen

10 skieën badminton dansen dansen badminton turnen squash

inzetten oP een warme samenleving
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De voorbije jaren gaf een vijfde van de bevolking aan 
actief lid te zijn in een sportvereniging. In 2009 ligt dit 
percentage echter opmerkelijk lager. Het percentage be-
stuursleden is stabiel.  Voorlopig blijft het afwachten of 
deze trend zich de komende jaren doorzet. Mannen zijn 
vaker actief lid van een sportvereniging dan vrouwen. 

Opmerkelijk is dat de genderkloof weer sterk toeneemt, 
de voorbije jaren leek het verschil tussen mannen en 
vrouwen immers gestaag af te nemen. Voor het bestuurs-
lidmaatschap blijft er een groot verschil. Vrouwen nemen 
nauwelijks een bestuursfunctie op. Het actieve lidmaat-
schap bij hoog opgeleiden ligt bijna drie keer zo hoog als 
bij laag opgeleiden. Dit geldt ook voor het bestuurslid-
maatschap. Het lidmaatschap van  mensen met een func-
tiebeperking ligt met 11% duidelijk onder het gemiddelde. 
Het lidmaatschap ligt ook duidelijk lager bij de ouderen. 
Van de 65- tot 74-jarigen is nog 10% actief lid, bij de 
75-plussers daalt dit tot 3%.

De drop-out van leden bij de gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties blijft de voorbije jaren vrij stabiel. Het 
aandeel van de leden dat zijn lidmaatschap verlengt, 
schommelt rond driekwart van het totaal aantal leden. 

passieve deelname

Meer dan vier op tien van de bevolking heeft in 2009 een 
sportevenement bijgewoond. Deze passieve interesse voor 
sport loopt vrij sterk samen met het zelf aan sport doen. 
Bijna twee op tien van de mannen gaat minstens maan-
delijks als toeschouwer naar een sportwedstrijd, bij de 
vrouwen is dit ongeveer één op tien. De 35- tot 44-jarigen 

3.61 nederlandstalige leden KBvB
Evolutie van het aantal Nederlandstalige leden van de KBVB 
(schatting), 2000-2008.

Bron: KBVB.

3.59 Jonge leden erkende sportclubs
Evolutie van het aantal aangesloten kinderen en jongeren in 
de sportclubs van de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse 
sportfederaties, van 2000 tot 2008.

Bron: Bloso.
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3.58 leden erkende sportclubs 
Evolutie van het aantal aangesloten leden in de sportclubs 
van de erkende en de gesubsidieerde Vlaamse sportfedera-
ties, naar geslacht, van 2000 tot 2008.

Bron: Bloso.

3.60 actief lidmaatschap
Evolutie van het actieve lidmaatschap van een sportvereniging, naar geslacht, in %, van 2001 tot 2009.

Bron: SCV-survey.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

actief lid Man 22,9 23,3 21,0 25,1 23,9 24,7 25,5 22,6 21,2

Vrouw 14,9 15,2 14,9 15,5 15,4 19,0 16,1 20,0 12,6

Totaal 18,8 19,2 18,0 20,2 19,6 21,8 20,7 21,2 16,8

Bestuurslid Man 4,4 4,7 4,3 3,9 5,4 5,2 4,8 4,6 4,8

Vrouw 0,1 0,8 1,0 0,8 0,5 0,8 0,1 0,7 0,3

Totaal 2,2 2,7 2,7 2,3 2,9 2,9 2,4 2,6 2,5
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blijken de frequentste toeschouwers te zijn. Enkel voor de 
minder frequente categorieën scoren de laag opgeleiden 
minder goed. Wat het maandelijks bijwonen van een sport-
wedstrijd betreft, scoren de universitairen zelfs het zwakst.

jeugdsport
 
De gezondheidsenquête geeft aan dat het percentage 
jongeren (2 tot 17 jaar) met overgewicht de voorbije jaren 
vrij stabiel is. Ten opzichte van 1997 is er wel een lichte 
toename. Het aandeel bij de leeftijdsgroep 15- tot 24-jari-
gen dat sedentair gedrag vertoont, lag in 2008  lager dan 
bij vorige metingen.  In 2008 is er voor deze twee para-
meters geen verschil tussen jongens en meisjes. Het beeld 
dat de Vlaamse jeugd meer sedentair en dikker wordt, 
lijkt daarmee niet helemaal te kloppen. De fysieke fitheid 
van de jeugd blijft  hoe dan ook een belangrijk aandachts-
punt voor het beleid.  

Jaarlijks nemen meer dan een miljoen jongeren deel aan 
schoolsportactiviteiten. Het aantal deelnemers aan deze 
activiteiten is in het schooljaar 2008-2009 aanzienlijk ge-
stegen. Vooral in het secundair onderwijs wordt een sig-
nificante stijging genoteerd.  Dit is te danken aan de inzet 
van de scholen die steeds meer schoolsportactiviteiten 
opzetten, iets wat gestimuleerd wordt door de Stichting 
Vlaamse Schoolsport.

Voor de schoolsportevenementen wordt een stijging vast-
gesteld van het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers 
aan de Vlaamse Veldloopweek heeft in 2008 voor het eerst 
de kaap van 200.000 overschreden. De enige daler is de 
Gordel voor Scholen omdat het aantal deelnemers om 
veiligheidsredenen drastisch beperkt moest worden. De 
nieuwe Vlaamse actie “Schoolsport geeft kleur” kende een 
veel belovende start, vooral in het secundair onderwijs.
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3.62 Bijwonen sportwedstrijd
Het bijwonen van een sportwedstrijd naar opleidingsniveau, 
in %.

Bron: SCV-survey 2009.

% van de jongeren n

1997 13 558

2001 16,6 607

2004 17,6 579

2008 16,8 483

% van de jongeren n

1997 20,5 364

2001 18,2 413

2004 14,5 374

2008 13,6 343

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vlaamse Veldloopweek 136.783 147.861 150.109 161.398 163.001 181.335 188.886 177.487 203.304

Gordel voor Scholen 29.952 33.686 30.156 31.944 32.612 32.252 29.703 25.588 25.588

Avonturentrophy voor scholen 1.248 1.134 1.254 1.320 1.434 1.290 1.068 1.064 1.116

100 sportkriebels / sportprikkels 4.846 4.645 3.560 3.964 4.611 4.458 4.480 4.435 5.216

3.65a overgewicht jongeren
Jongeren (2-17 jaar) met overgewicht, in %.

Bron: Gezondheidsenquête 2008.

3.65b sedentair gedrag
Jongeren (15-24 jaar) die sedentair gedrag vertonen, in %.

Bron: Gezondheidsenquête 2008.

3.64 schoolsportevenementen
Evolutie van het aantal deelnemers aan grote schoolsportevenementen, van 2000-2001 tot 2008-2009.

Bron: Bloso. 

3.63 schoolsportactiviteiten
Evolutie van deelnemende scholen aan schoolsportactiviteiten, van 2000-2001 tot 2008-2009.

Bron: Bloso.

Minstens één keer per maand   Meerdere keren per jaar
Eén keer per jaar Nooit

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Basisonderwijs 2.156 2.238 2.227 2.219 2.245 2.297 2.290 2300 2.325

BLO 170 172 162 161 179 172 184 183 185

Secundair 662 637 653 646 669 657 658 694 694

BUSO 103 96 95 91 92 89 96 105 106

Aantal scholen 3.091 3.143 3.137 3.117 3.185 3.215 3.228 3.282 3.310

inzetten oP een warme samenleving

sPort 157



Kwaliteitsvol aanbod en
begeleiding

Om de participatie structureel te verhogen, wil het beleid 
inwerken op alle facetten die de kwaliteit van het sportaan-
bod bepalen: de sportclubs, de infrastructuur, de begelei-
ding, het materiaal en de organisatie. Bij de realisatie van 
deze kwaliteitsverhoging worden alle actoren betrokken: 
de gemeentelijke en provinciale sportdiensten, de plaatse-
lijke sportclubs, de sportfederaties, de Stichting Vlaamse 
Schoolsport (SVS) en Bloso. Door de kwaliteit van het 
sportaanbod te verhogen, moet de concurrentie succesvol 
aangegaan worden met andere vrijetijdsbestedingen. 

sportclubs

Voor de kwaliteitsverhoging van het aanbod worden hoge 
verwachtingen gesteld in de sportclubs. Het cijferboek 
Sport telt in 2008, op basis van de antwoorden van 277 
gemeenten, meer dan 17.000 sportclubs in Vlaanderen. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 62 sportverenigin-
gen per gemeente. Extrapolatie naar alle 308 Vlaamse 
gemeenten geeft een totaal van ongeveer 19.000 sport-
clubs. Recent onderzoek  bevestigt  dat Vlaanderen vooral 
veel kleinere sportclubs telt, die op één specifieke sport 
gericht zijn (Scheerder & Vos, 2010). Bijna de helft van de 
sportclubs biedt een solosport (lopen, fietsen,…) aan. Een 
derde organiseert een teamsport (voetbal, volleybal,…) en 
een vijfde biedt een duosport (tennis, badminton,…) aan.

sportinfrastructuur

Van de sportclubs wordt verwacht dat ze een kwaliteits-
volle en goede infrastructuur ter beschikking stellen. Een 
derde van de sportclubs heeft zelf sportinfrastruuctuur 
in bezit. Dit is vaker het geval voor grote dan voor kleine 
sportclubs. Sporthallen (36%) en grasvelden (26%) zijn de 
meest gebruikte sportinfrastructuur. Maar vaak - vooral 
in het geval van sporthallen - zijn die niet in het bezit van 
de sportclubs zelf. Bijna acht op tien van de sportclubs is 
tevreden over de staat van de sportaccommodaties die ze 
gebruiken. Meer dan de helft is tevreden met de inspan-
ningen die de gemeente levert om hen optimaal te laten 
sporten. Meer dan een vijfde zegt dat ze onvoldoende ge-
bruik kunnen maken van de eigen of ter beschikking ge-
stelde sportinfrastructuur. Een wat hoger percentage zegt 
dat de groei van de club erdoor afgeremd wordt. Bijna de 
helft van de clubs vindt dat het onderhoud en/of de huur 
van de infrastructuur een zware financiële last is.

De inventaris van Bloso geeft een totaalbeeld van de voor-
naamste sportaccommodaties in Vlaanderen. In vergelijking 

3.66 sportclubs
Sportclubgrootte en –type, vergelijking  VSP09 met Bloso-
onderzoek (2006), in %.

Bron: Scheerder & Vos, 2009.
*VSP 09 geeft resultaten op basis van een steekproef.

3.67 opinie sportinfrastructuur
Opinie van sportclubs ten aanzien van de beschikbaarheid en 
het onderhoud van (sport)accommodaties, in % (N=576).

Bron: Scheerder & Vos, 2009.
*VSP 09 geeft resultaten op basis van een steekproef.

sporthallen 
2008

sporthallen
2009

sportlokalen
2008

sportlokalen
2009

overdekte
zwembaden

2008

overdekte
zwembaden

2009

openlucht
zwembaden

2008

openlucht
zwembaden

2009

openlucht
sportvelden

2008

openlucht
sportvelden

2009

Antwerpen 317 334 1.553 1.446 79 74 23 14 3.697 3.788

Limburg 236 242 633 620 40 40 20 20 2.168 2.200

Oost-Vlaanderen 276 284 1.067 1.101 39 39 9 9 1.991 2.233

Vlaams-Brabant 214 212 603 616 39 39 8 8 1.450 1.500

West-Vlaanderen 248 253 918 938 63 63 20 20 1.882 1.910

Totaal 1.291 1.325 4.774 4.721 260 255 80 71 11.188 11.631

3.68 voornaamste sportaccommodaties
Evolutie van de voornaamste sportaccommodaties op basis van de inventaris van Bloso, van 2008 tot 2009.

Bron: Bloso.

(Helemaal) 
niet 

akkoord

noch
akkoord, 
noch niet 
akkoord

(Helemaal) 
akkoord

De (sport)accommodatie die de 
club gebruikt is in goede staat

10,5 11,7 77,9

De club beschikt over
voldoende accommodatie of 
kan voldoende gebruik maken 
van de accommodatie die ter 
beschikking wordt gesteld

21,7 14,8 63,5

De gemeente levert
inspanningen opdat de club zo 
optimaal mogelijk kan sporten

23,6 24,5 51,9

De groei van de club wordt 
geremd door een tekort aan 
sportaccommodatie

54,4 17,3 28,2

Het onderhoud en/of de huur 
van (sport)accommodatie is 
een zware financiële last voor 
de club

35,2 19,4 45,4

Bloso 2006 vsP 2009

sportclubgrootte

Klein (<61 leden)
Middelgroot (61-200 leden)
Groot (>200 leden)

51,0
29,5
19,5

52,5
30,1
17,4

uni- versus omnisport

Unisport
Omnisport

89,0
11,0

87,9
12,1
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met 2008 werd in 2009 een opmerkelijke stijging vastgesteld 
van de sport-en tennishallen en de openlucht sportvelden. 
Het aantal sportlokalen en zwembaden nam af.

Kwalitatieve begeleiding

Om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren, is een ver-
dere professionalisering en een verhoging van de gekwa-
lificeerde begeleiders essentieel. Het totaal aantal door de 
Vlaamse Trainersschool (VTS) georganiseerde cursussen 
en modules (opleidingsonderdelen) kende de voorbije twee 
jaar duidelijk een stijging. Na 2004 was er een terugval van 
de erkende cursussen (cursussen niet georganiseerd maar 
wel erkend door de VTS) te wijten aan de verhoogde kwali-
teitseisen. In 2009 lijkt de aanpassing aan deze kwaliteitsei-
sen achter de rug en ligt het aantal erkende curssusen terug 
op het niveau van 2004. Het aantal georganiseerde bijscho-
lingen ligt in 2009 wat lager dan in de voorbije jaren. 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een belangrijke actor 
in het streven naar kwaliteit. De VTS is een samenwer-
kingsverband tussen Bloso, de universiteiten en hoge-
scholen met een opleiding lichamelijke opvoeding en de 
Vlaamse sportfederaties. 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) richt zich in de eerste 
plaats tot de vele vrijwilligers die in de sportclubs actief 
zijn. De sportclubs moeten over goed gevormde lesge-
vers, trainers en begeleiders beschikken. Zo zal de dienst-
verlening aan zowel de competitieve als aan de recreatief 
gerichte sporters verbeteren en zal ook de kwaliteit van 

de sportbeoefening erop vooruit gaan.

Het aantal cursisten kende in 2009 een aanzienlijke groei.
Dit is een gevolg van een uitbreiding van het modulaire 
aanbod en een sterke toename in de sportkaderopleidin-
gen voetbal. Het aantal uitgereikte diploma’s schommelt 
jaarlijks maar ten opzichte van 2000 is er een duidelijke 
stijging. In 2009 kende het aantal uitgereikte diploma’s 
van niveau B een forse stijging.

In 2008 was er terug een betere registratie van de pro-
fessionalisering van het sporttechnische kader van de 
sportclubs en lijkt er ook een lichte vooruitgang te zijn. 

3.69b Cursussen en bijscholingen
Evolutie van de erkende cursussen (niet georganiseerd maar wel erkend door VTS) en cursussen of bijscholingen georganiseerd 
door de Vlaamse Trainersschool, van 1996 tot 2009.

Bron: Bloso.
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VTS-cursussen                 VTS-modules                 Erkende cursussen*                 Bijscholingen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Niveau Trainer A 97 162 109 95 165 111 82 797 141 157

Niveau Trainer B of Instructeur B 371 691 505 455 299 623 449 458 604 1.141

Niveau Initiator* 2.395 3.059 3.965 2.702 3.058 3.090 3.120 2.849 2.739 2.796

Totaal 2.863 3.912 4.579 3.252 3.522 3.824 3.651 4.104 3.484 4.094

3.69a Cursisten vlaamse trainersschool
Evolutie aantal deelnemers aan cursussen en bijscholingen geor-
ganiseerd door de Vlaamse Trainersschool, van 1996 tot 2009.

Bron: Bloso.

3.70 gediplomeerden vlaamse trainersschool
Evolutie van het aantal gediplomeerden Vlaamse Trainersschool, van 2000 tot 2009. (*) alle opleidingen behalve Trainer A,
Trainer B en Instructeur B.

Bron: Bloso.

Deelnemers aan bijscholingen                      Cursisten
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Bij de sportfederaties valt op dat de helft van de vrijwil-
ligers niet over een sporttechnisch diploma beschikt. De 
betaalde medewerkers die niet in dienstverband werken, 
zijn procentueel gezien het meest gekwalificeerd. 84% 
van deze geregistreerde medewerkers beschikt over 
een sporttechnisch diploma en meer dan de helft van 
de sporttechnisch hoogstgekwalificeerden (categorie V, 
licentiaat/master L.O.) komt uit deze groep. Van de gesub-
sidieerde medewerkers in dienstverband is 70% gekwali-
ficeerd. Meer dan de helft van de betaalde medewerkers 
die niet gesubsidieerd zijn en meer dan de helft van de 
vrijwillligers zijn sportechnisch gekwalificeerd. Voor de 
vrijwilligers is dit een lichte verbetering, voor de betaalde 
medewerkers een achteruitgang ten opzichte van 2007.

Ook het recente onderzoek bij de sportclubs (Scheerder 
& Vos, 2010) geeft informatie over de kwalitatieve bege-
leiding en de ondersteuning van vrijwilliggers. Bijna twee 
derde van de clubs heeft volgens dit onderzoek één of 
meerdere trainers zonder specifieke kwalificatie en onge-

veer de helft van de clubs beschikt over trainers met een 
diploma van de Vlaamse Trainersschool of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Gemiddeld beschikken de clubs 
over 7 sporttechnische begeleiders. Meer dan een derde 
van de clubs geeft aan te investeren in de opleiding van 
haar vrijwilligers en bijna een vijfde van de clubs voorziet 
hiervoor een jaarlijks opleidingsbudget. Vier op tien zegt 
relevante opleidingen of bijscholingen van medewerkers 
te vergoeden (Scheerder & Vos, 2010). 

sportkampen en klassen

Kwalitatieve begeleiding is verzekerd in de sportkampen 
en sportklassen van Bloso en de sportkampen van de 
sportfederaties.

Na een terugval in 2004 zitten de BLOSO-sportkampen 
opnieuw in stijgende lijn met in 2008 het grootste aantal 
georganiseerde kampen van de voorbije jaren. Het aantal 
deelnemers is stabiel ten opzichte van 2007. De Bloso-
sportkampen kenden met 93% een hoge bezettingsgraad 
in 2008, al is dat iets lager dan in 2007.  De kwalitatief 
hoog aangeschreven Bloso-sportkampen worden georga-
niseerd tijdens de schoolvakanties. 
Bij de sportkampen van gesubsidieerde sportfederaties 
is er een status quo van zowel het aantal sportkampen 
als het aantal deelnemers. In vergelijking met 2000 liggen 
beide aantallen duidelijk lager. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Categorie 0 46,8 49,8 46,4 53,5 46,6 44,1 48,0 47,9 47,8

Categorie I 29,5 26,2 30,7 26,6 29,9 29,9 29,1 29,8 30,0

Categorie II 16,6 16,0 15,6 13,2 15,7 18,2 14,5 14,6 14,3

Categorie III 6,0 7,2 6,7 5,5 6,9 7,0 6,9 6,3 6,5

Categorie IV 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 1,0 0,8 0,8

Categorie V 0,6 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5

Totaal 20.471 21.045 28.901 32.652 38.151 41.856 40.237 40.852 42.845

3.71 Professionalisering sportclubs
Evolutie van de professionalisering in de sportclubs, van 2000 tot 2008, totaal aantal en procentuele verdeling. Van categorie 0 
(geen opleiding) tot categorie 5 (licentiaat/master L.O.).

Bron: Bloso.

3.72 Professionalisering sportfederaties
Verdeling van de medewerkers (administratieve, bestuurlijke 
en sporttechnische) bij de erkende en gesubsidieerde sportfe-
deraties, naar categorie van sportdiploma, in 2007, in %.

Bron: Bloso. Van categorie 0 (geen opleiding) tot categorie 5 (licentiaat/master L.O.).

3.73 ondersteuning vrijwilligers
Houding van sportclubs ten aanzien van de ondersteuning 
van vrijwilligers door middel van opleiding, in % (N=574).

Bron: Scheerder & Vos, 2009. *VSP 09 geeft resultaten op basis van een 
steekproef.
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Het Bloso organiseert ook sportklassen. De klas verhuist 
dan van maandag tot vrijdag naar de internaatafdeling 
van een Bloso-centrum en krijgt naast de gewone vakken 
van de eigen leraar ook minstens twee uur sport per dag 
van Bloso-lesgevers. Het aantal sportklassen en het aantal 
deelnemers neemt jaar na jaar toe. 

lokaal sportbeleid

Midden 2009 beschikte 93,5% van alle Vlaamse gemeenten 
over een lokaal sportbeleidsplan; 3,9% had een verenigings-
sportbeleidsplan. De 11 Vlaamse gemeenten die niet inge-
stapt zijn in het Sport voor Allen-decreet liggen verspreid 
over gans Vlaanderen. Tevens participeert geen enkele van de 
19 Brusselse gemeenten aan het decreet. De sportbeleidsplan-
nen zijn een  belangrijk instrument voor de Vlaamse gemeen-
ten om een integraal en kwaliteitsvol sportbeleid te voeren. 

topsport

De Vlaamse Regering wil het in de vorige legislatuur 
opgestarte topsportbeleid continueren en waar nodig 
heroriënteren. Een integraal topsportbeleid moet maxi-
male ontplooiingskansen geven aan talentvolle sporters 
om topprestaties te leveren op internationaal niveau. Een 
succesvol topsportbeleid veronderstelt ondermeer het 
tijdig detecteren van talent en vervolgens een goede be-
geleiding. 

topsportscholen

Vlaanderen telt 6 topsportscholen met specifieke studie-
richting Topsport , zowel op ASO, TSO als BSO niveau. 
In het schooljaar 2009-2010 zijn er bijna 700 leerlingen 
in topsportscholen. Hun aantal nam de voorbije jaren 
duidelijk toe. In de studierichtingen Topsport krijgen de 
leerlingen/topsporters binnen het uurrooster wekelijks 
4, 6 of 10 uur training in hun sport en 2 uren lichamelijke 
opvoeding, aangepast aan hun sport. De sportieve op-
leiding en begeleiding gebeurt door trainers aangesteld 
door de sportfederaties, die een bijzonder convenant met 
de topsportschool en de Vlaamse minister van Onderwijs 
ondertekend hebben.
In het schooljaar 2009 -2010 participeren 17 sportfede-
raties in de verschillende topsportscholen, waarvan 16 
sportfederaties topsportsubsidies krijgen voor hun parti-
cipatie in een topsportschool.

Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven 
moeten de leerlingen over een topsportstatuut beschikken 
dat wordt uitgereikt door de selectiecommissie van het 
topsportconvenant en dit op basis van strenge selectiecri-
teria. Inmiddels zijn meer dan 90% van de leerlingen met 
een topsportstatuut effectief ingeschreven in een top-
sportschool. Dit is een belangrijke evolutie want het geeft 
een verhoogde garantie op een kwalitatieve begeleiding 
van jong topsporttalent. 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Aantal klassen 302 310 334 351 370 373 377 375 389

Aantal deelnemers 15.312 15.776 17.026 17.156 17.847 17.190 17.325 17.429 18.065

3.74 sportkampen
Evolutie van het aantal ingerichte sportkampen en deelnemers aan sportkampen van Bloso en de gesubsidieerde sportfedera-
ties, van 2000 tot 2008.

Bron: Bloso.

3.75 sportklassen
Evolutie van het aantal sportklassen, van 2000-2001 tot 2008-2009.

Bron: Bloso.

3.76 lokaal sportbeleid
Lokaal sportbeleid, opvolging Sport voor Allen-decreet.

Bron: Bloso.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

aantal ingerichte sportkampen

Bloso
Gesubsidieerde sportfederaties

710
610

747
551

761
549

865
444

792
552

816
526

859
437

872
450

924
451

aantal deelnemers

Bloso
Gesubsidieerde sportfederaties

8.553
13.320

8.115
13.109

8.500
12.957

9.476
11.164

9.500
10.250

9.470
10.657

9.716
11.075

10.201
11.156

10.172
11.257

2007 2008 2009

decreet 
1995

decreet 
2007

decreet 
2007

Sport voor Allen-decreet: Aantal sportbeleidsplannen, 
aantal gesubsidieerden beleidssubsidie en impulssubsidie

sportbeleidsplan 296 303

Gemeentelijke sportbeleidsplannen 280 285

Provinciale sportbeleidsplannen 5 5

Sportbeleidsplan Vlaamse Gemeenschapscommissie 1 1

Verenigingssportbeleidsplannen 10 12

Sportbeleidsplannen Brusselse gemeenten 0 0

Vlaamse gemeenten zonder ingediend sportbeleidsplan 18 11

Beleidssubsidie 294

Vlaamse gemeenten 193 278

Provincies 5 5

Vlaamse Gemeenschapscommissie 1 1

Indieners verenigingssportbeleidsplan 10

Brusselse gemeenten 0

Niet-gesubsidieerde Vlaamse gemeenten 20
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ondersteuning topsporters

Om de doorstroming vanuit het secundair naar het ho-
ger onderwijs mogelijk te maken, werd in 2003 het Bloso 
Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs opgestart 
voor de categorie Elitesporters en een jaar later voor de 
categorie Beloftevolle Jongeren. Dit met als doel de com-
binatie van topsport en studies in het hoger onderwijs te 
optimaliseren. 

Eenmaal de studies achter de rug blijkt vaak dat topsport 
moeilijk te combineren is met werk. Daarom werd het 
Bloso Tewerkstellingsproject Topsport in 1995 in het leven 
geroepen, waarbij topsporters zich aan hun discipline 
kunnen wijden zonder financiële beslommeringen. Sinds 
2007 begeleidt het project carrièrebegeleiding beloftevolle 
jongeren en elitesporters voor de combinatie topsport en 
studie, topsport en werk en de nacarrière. 

Naast Bloso zijn er ook andere actoren die topsporters 
ondersteunen (departement CJSM, team Topsport Vlaan-
deren). Het aantal ondersteunde sporters via deze contrac-
ten lag in 2009 duidelijk lager dan in de voorgaande jaren. 
Via projectwerking binnen het departement CJSM zijn er 
sinds 1994 specifieke tewerkstellingscontracten en vormen 
van financiële ondersteuning voor inmiddels drie Vlaamse 
wielerploegen en het atletiekproject Atletiek Vlaanderen, 
dat zich richt op beloften en fond/halve fond lopers. 

medailles

Medailles op grote internationale wedstrijden vormen een 
graadmeter voor het succes van het topsportbeleid. Na 
een terugval in het aantal medailles in 2007 en 2008, is er 
in 2009 terug een toename in eremetaal. De terugval kan 
mogelijks verklaard worden aan de hand van een opmer-
kelijk hoger aantal finaleplaatsen en dus verschillende 

02-'03 03-'04 04-'05 * 05-'06 * 06-'07 * 07-08* 08-09* 09-10*

Aantal participerende sportfederaties in topsportscholen 16 17 17 16 16 17 17 17

Sportfederatie

Voor topsport erkend en gesubsidieerd 13 14 14 13 13 14 15 16

Niet voor topsport erkend en gesubsidieerd 3 3 3 3 3 3 2 1

Leerlingen in Topsportschool 454 449 426 507 513 561 647 687

Man 324 318 314 341 355 398 475 508

Vrouw 130 131 112 166 158 163 172 179

Uitgereikte topsportstatuten 568 570 514 578 568 622 721 759

Man 383 380 357 378 389 434 512 547

Vrouw 185 190 157 200 179 188 209 212
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.77 topsportscholen
Evolutie van de kerncijfers topsportscholen, van schooljaar 2002-2003 tot 2009-2010. Topsportbeloften (Basisschool) niet mee-
gerekend.

Bron: Bloso.

3.78 ondersteuning topsporters (Bloso)
Evolutie van het aantal atleten opgenomen in het Tewerkstel-
lingsproject en Topsportstudentenproject van Bloso, van 2003 
tot 2009.

Bron: Bloso.

3.79 tewerkstellingscontracten
Evolutie van de tewerkstellingscontracten door andere acto-
ren dan Bloso, van 2003 tot 2009.

Bron: departement CJSM.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Koninklijke
Belgische
Wielrijdersbond

22 22 23 23 23 23 21

Wielerclub Eddy 
Merckxvrienden

8 8 8 8 8 8 8

Ladies Sprint 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 7,0 8,0

Wielerpromotie 
Cycli Prom

1 5 6 7 7 5

Atletiek
Vlaanderen

13,5 15,0 15,0 12,0 12,5 15,0 6,0

Departement CJSM 
(beach, eventing, 
jumping, basket,...)

5 5 5 5 13 12 10

Totaal 61,5 67,5 69,5 68,0 76,5 70,0 53,0
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net-niet prestaties in deze twee jaar. Deze graadmeter blijft 
natuurlijk beperkt tot sporten waarvoor in die jaren We-
reld- of Europese kampioenschappen werden georgani-
seerd. Daarnaast lijken de recente prestaties van jeugdige 
Vlaamse topsporters te wijzen op een evolutie in positieve 
zin. In diverse sporttakken worden goede prestaties neer-
gezet. Op de olympische spelen 2008 scoorde België vrij 
zwak ten opzichte van vergelijkbare landen. Zowel naar 
aantal atleten als de medailleverdeling is er ongeveer een 
80-20 verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië. Opmerke-
lijk is dat somminge landen met een kleine populatie zoals 
Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Denemarken een mooie 
medailleoogst kunnen voorleggen. Sommige relatief kleine 
landen hebben zelfs, ondanks de toegenomen internatio-
nale concurrentie, hun medailleoogst kunnen vergroten. 
Voorlopig is het afwachten of de grotere medailleoogst in 
2009 op EK’s en WK’s doorgetrokken kan worden naar de 
volgende olympische spelen.  

gezond sporten

Een actieve, fitte en gezonde Vlaming is het doel van het 
Vlaamse sportbeleid. Hiervoor promoot het dan ook een 
gezonde sportbeoefening en meer lichaamsbeweging. Een 
kwaliteitsvolle sportmedische keuring en begeleiding  en een 
transparant dopingbeleid zijn hierbij belangrijke factoren.

In 2009 waren zes erkende centra bevoegd voor het keu-
ren en begeleiden van sporters. Ongeveer 4.500 sporters 
lieten zich sportmedisch keuren of begeleiden in een er-
kend en gesubsidieerd keuringscentrum.  Het gaat zowel 
om topsporters, getalenteerde sporters, recreatieve spor-
ters als beginnende sporters. De getalenteerde sporters 
(topsportleerlingen, beloftevolle jongeren en topsporters) 
waren in totaal met 1.751. De sportmedische keuring en 
begeleiding van deze sporters wordt door de Vlaamse 
overheid gesubsidieerd, 739 getalenteerde sporters maak-
ten van deze mogelijkheid gebruik. Daarnaast zijn er 181 
erkende keuringsartsen actief. Bij een opsplitsing tussen 
controles binnen en buiten competitie is er echter wel een 
verschil in de evoluties van de cijfers.

In 2009 voerde de Vlaamse Gemeenschap 2.147 doping-
controles uit, waarvan 1.539 binnen en 608 buiten wed-
strijdverband. Het aandeel sporters dat positief testte, 
daalde ten opzichte van de voorbije jaren. Voor de con-
troles binnen wedstrijdverband daalt het percentage tot 
4,8%.  Buiten wedstrijdverband was er wel een lichte stij-
ging van de overtredingsratio, maar dit percentage blijft 
relatief laag. Slechts 1,8% van de gecontroleerden buiten 
wedstrijdverband, testte positief.  

Bijna de helft van de overtredingen betreft middelen die 
spierversterkend werken en het recuperatievermogen 
bevorderen (anabolica en testosteron). In ongeveer een 
vijfde van de gevallen gaat het om sporters die de controle 
weigeren en bijgevolg volgens het geldende reglement 
positief zijn. Stimulantia (verleggen maximale pijngrens), 
cannabis en Bèta-2-antogonisten (vergemakkelijken de 
ademhaling) hebben ieder een aandeel van ongeveer 7%. 

medailles op eK's

goud zilver Brons Finaleplaats
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medailles op wK's

goud zilver Brons Finaleplaats
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3.80 medailles en finaleplaatsen
Aantal behaalde medailles en finaleplaatsen behaald binnen 
26 topsportfederaties voor senioren, van 2005 tot 2009.

Bron: Bloso. Finaleplaats = top 8 plaats.

3.81 medailles os 2008
Vergelijking van olympische medailles in Beijing 2008 ten op-
zichte van Athene 2004 met vergelijkbare landen voor België.

Bron: De Knop & De Bosscher.
*Wanneer de opsplitsing tussen Vlaanderen en Wallonië wordt gemaakt is de 
verhouding 80-20 op vlak van medaillewinnaars.

goud zilver Brons Peking 
2008 

medaille

athene 
2004 

medaille
Australië 14 15 17 46 49
Nederland 7 5 4 16 22
Noorwegen 3 5 2 10 6
Nieuw-Zeeland 3 1 5 9 5
Denemarken 2 2 3 7 8
Zwitserland 2 0 4 6 5
Zweden 0 4 1 5 7
Finland 1 1 2 4 2
Griekenland 0 2 2 4 16
Oostenrijk 0 1 2 3 7
Ierland 0 1 2 3 1
België* 1 1 0 2 3
Portugal 1 1 0 2 3

3.82 dopingovertreders
Evolutie van het aandeel dopingovertreders ten opzichte van 
het totaal aantal controles, van 1993 tot 2009.

Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.
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Binnen de 10 meest gecontroleerde sporten in Vlaanderen 
hebben bodybuilding en kickboksen een bovengemid-
delde overtredingsratio. Het aantal overtredingen in het 
wielrennen en powerlifting is duidelijk gedaald. 

economische aspecten

Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding is sport steeds meer 
een bron van economische activiteit en werkgelegenheid. De 
economische relevantie van sport is groot en neemt nog toe.  

Volgens de Vlaamse Kruispuntdatabank voor Onderne-
mingen zijn er 7.307 Vlaamse ondernemingen actief in 
de sportsector waarvan 2.033 ondernemingen personeel 
tewerkstellen. Op vestigingsniveau gaat het om 7.843 en 
2.407 vestigingen.  Die 2.407 vestigingen van Vlaamse on-
dernemingen stellen minstens 1 werknemer te werk. 
Een onderneming bestaat uit 1 of meerdere vestigingen. 
Meedere vestigingen kunnen betrekking hebben op pro-
ductieplaatsen en/of administratieve eenheden van een 
onderneming.

In die vestigingen waren volgens RSZ-data in 2007 14.503 
mensen tewerkgesteld. Dit aantal neemt jaarlijks nog
verder toe.

3.83 dopinggebruik
Vaststelling van het dopinggebruik bij de tien meest gecontroleerde sporttakken, 2009.

Bron: Team Medisch Verantwoord Sporten.

3.85 sportondernemingen
Aantal ondernemingen en vestigingen actief in de sportsector.

Bron: VKBO, verwerking VKBO , Corve. 
-sportsector = oplijsting van onderstaande NACE-nomenclaturen (NACE2008)
Kernprodukten = 14.199, 32.300, 33.150, 46.496, 47.640, 77.210
Toegeleverde produkten = 85.510, 93.110, 93.121, 93.130, 93.199, 93.291
-opgedeeld naar Rechtspersoon (R) en Natuurlijk persoon (N)
-voor het totaal en voor de categorie “RSZ”-plichtige

3.84 tewerkstelling 
Bezoldigde tewerkstelling in de sportsector, Vlaams Gewest, 
2003-2007.

Bron: RSZ. 
*   Omvat NACE-5 digit codes (classificatie 2003)  92611, 92612, 92613, 92621, 
92622 en 92623. 
**  Omvat NACE-5 digit codes (classificatie 2003) 18242, 35120, 36400, 51476, 
52482, 71406 en 92721.
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Kernproducten*                  Toegeleverde producten** 

Controles Positief % Positief

in wedstrijd verband Buiten wedstrijdverband

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Bodybuilding 29 63 1 6 23 39 76,7 56,5

Kickboksen 76 78 0 0 15 10 19,7 12,8

Atletiek 210 164 80 64 2 0 0,7 0,0

Wielrennen 602 449 198 228 50 16 6,3 2,4

Basketbal 78 60 44 24 1 0 0,8 0,0

Boksen 92 47 10 3 6 1 5,9 2,0

Tennis 48 44 1 14 2 0 4,1 0,0

Powerlifting 60 66 4 0 10 3 15,6 4,5

Triatlon 40 48 25 33 1 1 1,5 1,2

Voetbal 162 174 153 80 0 1 0,0 0,4

ondernemingen vestigingen

alle ondernemingen enkel ondernemingen
met rszplicht

alle ondernemingen enkel ondernemingen
met rszplicht

R+N R N R+N R N R+N R N R+N R N

Kernprodukten 5.279 3.032 2.247 1.175 1.005 170 5.558 3.277 2.281 1.350 1.171 179

Toegeleverde produkten 2.028 1.261 767 858 744 114 2.285 1.459 826 1.057 925 132

Totaal 7.307 4.293 3.014 2.033 1.749 284 7.843 4.736 3.107 2.407 2.096 311

vrind 2010164
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