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In één wervelende voormiddag schetsten minister van Sport Philippe Muyters, de administrateur-

generaal van Sport Vlaanderen Philippe Paquay en vooral heel veel topsporters twintig jaar 

geschiedenis van topsportscholen en carrièregeleiding voor topsporters. Samen met onze collega’s 

van Onderwijs en vele andere partners vierden we in de Topsporthal in Gent de verjaardag van deze 

mooie projecten die zij mee mogelijk maakten.  

Twintig jaar geleden bestond er eigenlijk niets. Zo maakte Gella Vandecaveye duidelijk in het 

openingsfilmpje van dit topsportfeest. Tot op 25 maart 1998 het eerste topsportconvenant 

ondertekend wordt door de onderwijs- en de sportsector in Vlaanderen. Een eerste stap, maar wel 

een hele grote in een duurzame en gestructureerde samenwerking tussen het secundair onderwijs en 

de sportwereld. De mensen die daaronder hun schouders hebben gezet, zijn toenmalig minister van 

onderwijs Luc Van den Bossche, minister van Cultuur Luc Martens (want een van sport hadden we 

toen nog niet), Carla Galle, administrateur-generaal van Bloso, het BOIC, en de voorzitters van de 

onderwijskoepels. 

Nu, twintig jaar later, is zowel de sportsector als het sportbeleid volwassen geworden, en zijn er tal 

van projecten die topsporters ondersteunen om hun studies en/of hun loopbaan te combineren met 

topsport: topsportscholen, loopbaanbegeleiding, F-statuut, profparcours, carrièrebegeleiding. Voor 

alle profielen van topsporters hebben we ondertussen een ondersteunend beleid, dat we zoveel 

mogelijk op maat van de individuele sporter proberen te krijgen. Minister van Sport, Philippe 

Muyters: “Onze Vlaamse topsporters deden het uitstekend in 2018. Met ons sportbeleid kunnen we 

alleen maar zorgen voor de juiste omkadering en randvoorwaarden. En dat doen we zoals topsporters 

dat zelf doen: door te focussen op middelen en op locaties. We blijven investeren en we doen dat 

doelgericht. En we richten ons op de topsportdriehoek Gent-Antwerpen-Leuven.” 

In 1998 bezochten 201 leerlingen topsport onze topsportscholen. Dat aantal steeg elk jaar tot een 

hoogtepunt van 717 in 2010-2011. Dat jaar kwamen ze uit 20 verschillende sporttakken. Dit 

schooljaar, 2018-2019, zijn er in onze topsportscholen 602 leerlingen topsport vanuit 15 sporttakken. 

In de twintig afgelopen jaren verwelkomden we in totaal ruim 3500 leerlingen topsport in onze 

topsportscholen. Dat aantal staat uiteraard niet gelijk met het aantal toegekende statuten: nog eens 

1500 leerlingen verwierven een topsportstatuut buiten de topsportschoolwerking. 



We vierden vandaag de verjaardag van topsportscholen en carrièrebegeleiding in de aanwezigheid 

van topsporters Thomas Pieters, Thomas Detry (beiden golf), Nina Derwael, Julie Croket, Axelle 

Klinckaert, Koen Van Damme (allen gymnast), Victor Campenaerts (crossover van triatleet naar 

wielrenner), Ann Wauters (basket), Nicky Degrendele, Lotte Kopecky, Robbe Ghys (baanwielrenners) 

en Bashir Abdi (atleet). Uit de topsportscholen komen nog meer talenten die op mondiaal niveau 

medailles of gelijkwaardige resultaten hebben behaald. Denk maar aan:  

• Tennis: Kim Clijsters (in de voorloper van de topsportscholen) 

• Basket: vijf basisspeelsters van ons nationale team van het succesvolle afgelopen wk (met 

een vierde plaats) 

• Judo: Dirk Van Tichelt 

• Snowboard: Seppe Smits 

• Taekwondo: Jaouad Achab 

• G-sport/tafeltennis: Laurens Devos 

• Voetbal: Steven Defour, Radja Naingolan, Divock Origi, Mats Selz 

• Volleybal: Freya Aelbrecht, Kaja Groblna, Sam Deroo. 

Sport en Onderwijs samen streven er nog elke dag naar om de begeleiding van de leerlingen in de 

topsportscholen te optimaliseren. We moeten de handen in elkaar blijven slaan en een mooie 

topsporttoekomst verzekeren door uitzonderlijk flexibel en innovatief oplossingen te zoeken voor de 

loopbanen van onze topsporters. 

 

  

   

 


