
 
 
 

 
 
 
 
 

portdienst 

 

 

 

 

 

Eindwerkrapport 
 

Opdrachtgever: 

APB Sport 

 

 

 

 

 
 
Externe eindwerkpromotor Eindwerkrapport van 

Inge Ruts Raoul Ruymaekers 

  

Interne eindwerkpromotor tot het behalen van het diploma van 

Marina Rochtus Bachelor in Communicatiemanagement   

 Afstudeerrichting: 

Academiejaar Commerciële Communicatie/Reclame 

 2010-2011  

 



 

2 
 

 



 

3 
 

 

Voorwoord 
 

Doorheen mijn wilde jaren als student, eerst in het middelbaar en dan op de hogeschool, heb ik al ontelbare 

schoolwerkjes moeten maken. Soms doodsimpel, en soms uitdagend moeilijk. Maar altijd was er wel een manier om 

ze op de juiste manier op te lossen. Je legt de cursus en je kladpapieren erbij, en op de duur lukt de oefening wel. 

Dit was anders. Compleet anders…  

Een behoeftenonderzoek naar ‘G-sport’, een ontastbaar iets . Het is geen product, noch dienst. Je kan het niet 

verkopen en niet aankopen. Het is eerder een gevoel, enkele chemische substanties in je hersenen die pas beginnen te 

werken wanneer je beweegt. De eerste vraag die ik mezelf stelde ging dus als volgt: Hoe werk je dit in godsnaam uit, 

wetende dat je vanuit een commerciële richting als Marketingcommunicatie komt? 

Wel, je begint er eigenlijk heel onwetend aan. Je valt en staat terug op, en onderweg leer je dingen bij. Je ondergaat 

een heel proces. En je eindigt hier, bij dit rapport. Als ik nu mag terugkijken op het harde, geleverde werk en het 

uiteindelijke resultaat, heb ik recht van spreken om te zeggen dat ik trots op mezelf mag zijn. 

In dit voorwoord wil ik graag iedereen bedanken die me direct of indirect geholpen heeft met de realisatie van het 

onderzoek. Eerst en vooral mijn externe promotoren Inge Ruts en Koen Stas, die me beide zo goed als ze konden 

hebben geholpen doorheen dit proces. Me begeleiden naar instellingen en scholen, tot me ophalen met de wagen 

omdat ik te voet niet tot aan de bestemming geraakte. Voor het wederzijds begrip in bepaalde situaties (tijdens de 

stageperiode bijvoorbeeld) en de strenge maar juiste opvolging van mijn progressie. 

Daarnaast Mevrouw Rochtus, voor de hulp die ze geboden heeft aan zowel mij als al die andere studenten gedurende 

de laatste maanden.  

En “last but not least”, mijn familie die me niet alleen nu maar door heel mijn schoolcarrière onvoorwaardelijk 

gesteund heeft. Het laatste wat ik kan doen is ze voor die ganse periode bedanken. 

Bedankt! 

 

Raoul 
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Inleiding 
 

Dit rapport betreft een behoeftenonderzoek naar G-sport binnen de regio Dijle-Nete. De opdrachtgever voor dit 

onderzoek is  APB Sport (voluit het Autonoom Provinciebedrijf van de Sport), een organisatie die instaat voor de 

uitvoering en voorbereiding van het sportbeleid van het provinciebestuur. 

Het volledige rapport bestaat uit twee delen; enerzijds vindt u een algemene rapportering van de gehele regio Dijle-

Nete terug, met bijbehorende conclusies en aanbevelingen. Hierin worden de sportbehoeften en huidige 

sportbeleving van personen met een handicap geanalyseerd. 

Daarnaast is er een regionaal gedeelte dat elke ondervraagde gemeente en school uit de regio Dijle-Nete onder de 

loep zal nemen. Vragen als welke sportaccomodatie er reeds beschikbaar is en welke G-sportclubs er in de gemeente 

zijn, worden beantwoord.  

Merk ook op dat deskresearch niet als een apart deel aan bod komt in dit rapport, maar wel op bepaalde plaatsen 

geïntegreerd in het stuk voorkomt. De reden hiervoor is dat de mogelijke informatie die ik hieruit zou kunnen halen, 

naar mijn mening nauwelijks of niet iets bijdraagt tot de rapportering.  

Het is belangrijk om te weten dat dit rapport slechts een basis vormt voor de uiteindelijke doelstellingen van het 

onderzoek. Het is niet ‘ the end of the line’ voor mijn opdrachtgever, maar slechts een begin. Tenslotte zal APB Sport 

(in samenwerking met de bevoegde instanties) na de onderzoekspresentatie proberen verder te werken met dit 

rapport en – waar nodig - nog informatie aanvullen.  

Houd deze gedachten dus zeker in het hoofd wanneer u dit werkstuk leest! 
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1. Onderzoeksopzet 
 

1.1 Siuatieschets 

Sportregio Dijle-Nete ILV is een interlokale vereniging met een bovenlokaal samenwerkingsverband op 

sportief gebied van 7 gemeenten. Het is een onderdeel van APB Sport, een departement van het Antwerps 

bestuur dat instaat voor de uitvoering en voorbereiding van het provinciaal sportbeleid. APB Sport biedt 

financiële en materiële ondersteuning aan verschillende sportfederaties, promoot sport via diverse 

activiteiten, ondersteunt de communicatie en werkt nauw samen met andere sportinstanties. Het APB Sport 

streeft ernaar om elke inwoner van de provincie Antwerpen aan het sporten te krijgen, ook mensen met een 

handicap. Hun welzijn en maatschappelijke integratie staan o.a. centraal in het “start to G-sport”-project.  

APB Sport wil in 7 provinciegemeenten in het Dijle-Nete gebied onderzoeken waar er behoefte is aan 

gehandicaptensport.  

1.2  Doelgroep 

Voor de uitvoering van het onderzoek werden er twee aparte doelgroepen geselecteerd. Beide groepen 

hebben immers verschillende drijfveren op vlak van G-sport. Als eerste groep namen we de beslissers op 

vlak van G-sport. Dit zijn de mensen die bij de sportfederaties -en instellingen instaan voor het algemene 

sportbeleid in de regio Dijle-Nete. Voor deze doelgroep werd geen specifieke quota opgegeven. 

Daarnaast werden ook mensen met een handicap ondervraagd, dit om hun specifieke behoeften per regio 

te kunnen achterhalen. Het was noodzakelijk dat zij uit de regio Dijle-Nete kwamen, daarom ook dat er een 

quota van woonplaats vastgelegd werd. Deze regio valt onder te verdelen in de volgende gemeenten 

(+deelgemeenten): 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Kanttekening regio Dijle-Nete 

Er mag een kanttekening gemaakt worden bij ‘de regio Dijle-Nete’. Ik vond het namelijk passend om iedere 

ondervraagde respondent in de uiteindelijke algemene rapportage op te nemen. Dit omwille van het feit dat 

alle ondervraagden zich momenteel in de Dijle-Nete regio bevinden om daar speciaal onderwijs of specifieke 

begeleiding te krijgen. Nochtans wonen er velen buiten diezelfde regio, waarbij ik kan concluderen dat er 
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voor die mensen geen problemen zijn ivm vervoersmogelijkheden, afstand, etc. Dus waarom zou het dan 

niet mogelijk zijn dat ze in de toekomst ook aan sport kunnen doen binnen de regio Dijle-Nete?  

 

1.3 Hoofddoelstellingen 
 

Uit de briefing van de opdrachtgever zijn de volgende twee onderzoeksdoelstellingen gebleken: 

 

o Inzicht verwerven in de huidige sportbeoefening en behoeften naar G-sport bij mensen met een 

handicap in de regio Dijle-Nete. 

 

o Het  aantal personen met een handicap per regio inventariseren, samen met de huidige sport-

infrastructuur van de gemeenten/instellingen en het sportaanbod om met behulp van deze 

informatie te kijken wat de mogelijkheden zijn voor G-sport per regio. 

 

1.4 Methodologie 

In dit deel zal ik dieper ingaan op de technische en praktische aanpak van het onderzoek. 

1.3.1 Afgenomen vragenlijsten 
In totaal werden er 451 vragenlijsten ingevuld door personen met een handicap. Dit gebeurde in zes 

verschillende instellingen, allen gelegen binnen de regio Dijle-Nete: 

o Basisscholen buitengewoon onderwijs: Balderschool (Berlaar), Den Anker (Mechelen), Sint-Janshof 

SO (Mechelen), De Sprankel (Mechelen). 

 

o Beschutte werkplaatsen: MIVAS vzw 1 en 2 (Lier),  Borgerstein vzw (Waver). 

Deze vragenlijsten werden in samenwerking met de externe promotor opgesteld, verbeterd, afgenomen en 

uiteindelijk ingegeven in het dataverwerkingsprogramma SPSS. Op vraag van de opdrachtgever werden de 

enquêtes eveneens omgzet naar een Excel 2003 bestand. Ze werden op voorhand door mezelf en de externe 

promotor handmatig geplooid in twee delen om verspilling van papier te vermijden. 

De verantwoordelijken voor het sportbeleid van elke school moesten eveneens een vragenlijst invullen. 

Hierdoor kon het huidige sportaanbod van de betreffende school in kaart worden gebracht. Deze 

vragenlijsten werden enkel in Excel ingegeven zodat ook de opdrachtgever deze gegevens tot zijn 

beschikking had. Een enkele school (Sint-Janshof) van de vier heeft hier echter niet aan meegewerkt, 

waardoor er in totaal slechts drie enquêtes zijn kunnen opgehaald worden. 

Als laatste deden we ook een navraag bij de gemeentelijke sportdiensten. Dit om de huidige situatie van elke 

gemeente op vlak van G-sport in te schatten. 

1.3.2 Steekproef en steekproefomvang 

Ik maakte gebruik van een gemakssteekproef, dwz dat alle vragenlijsten werden afgenomen op plaatsen 

waar gedacht werd de juiste respondenten te kunnen vinden. De steekproefomvang werd op voorhand 

geschat op een duizendtal respondenten en de vragen zeer variabel van aard, aangezien ieder individu 

volgens mij een andere perceptie moest hebben inzake sport. Hierdoor werd de steekproeffout geschat op 

4,87 %. De gebruikte formule voor de steekproeffout: 1.96 * 50.50/1000 
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1.3.3Praktisch 

Praktisch werd het hele gebeuren aangepakt door het werk te verdelen onder mezelf en enkele andere 

mensen van APB Sport. Dit kwam mede doordat ik in het begin nog bezig was met de stage en er dus weinig 

tijd was om alle vragenlijsten op tijd af te nemen.  Zo heeft bvb een collega van APB Sport de vragenlijsten 

voor de gemeentelijke sportdiensten voor haar rekening genomen.  

Voor de scholen werden twee verschillende brieven opgesteld, eentje voor de school zelf en een voor de 

ouders thuis. In de brieven werd het doel van het onderzoek uitgelegd, zodat de school/ouders wisten 

waarom de kinderen een vragenlijst moesten invullen. Eveneens werd erin vermeld dat alle vragenlijsten 

moesten gekopieerd worden door de school zelf en werd er een deadline opgesteld zodat er door beide 

partijen goede afspraken gemaakt konden worden bij de praktische kant van de zaak (terug ophalen van 

ingevulde vragenlijsten, etc..). 

Ik ben tenslotte persoonlijk op drie maandagen naar Lier geweest om bij MIVAS 1 en MIVAS 2 mee te helpen 

met het afnemen van de vragenlijsten, omdat ze daar onvoldoende tijd en begeleiding hadden om alles op 

tijd af te krijgen. In de scholen en in Borgerstein werd dit proces volledig door de 

begeleiders/leerkrachten/ouders onder handen genomen. 

2. Resultaten   
 

2.1 Algemeen: Personen met een handicap 

 
 

2.1.1 Woonplaats 

Van de 451 ondervraagde respondenten komt 

ongeveer 75 % effectief uit de regio Dijle-Nete (zie 

tabel links). Dit houden zowel de gemeenten als 

deelgemeenten van de betreffende regio in. 

 

De gemeente Sint-Katelijne-Waver is het best vertegenwoordigt 

met bijna 38% van de ondervraagden. Verder komt 26,39 % uit 

de regio Mechelen en 5,10 % uit Lier. De rest zijn relatief kleine 

gemeenten en vervoegen de lijst met cijfers tussen de 1 en 2 %.  

2.1.2 Leeftijd en leeftijdscategorie 

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden bedraagt 



 

10 
 

ongeveer 28 jaar oud. De leeftijdscategorie 4 is het meest vertegenwoordigd (26 – 60 jaar oud) met meer dan 150 

respondenten, maar ook leeftijdscategorieën 2
 
(7 – 12 jaar) en 3 (13 – 25 jaar) zijn sterk aanwezig, met iets meer dan 

100 ondervraagden. 

2.1.3 Dagbesteding 

Rechtsboven zien we een taartdiagram waarin de dagbesteding van de respondenten afgebeeld staat. 
Meer dan de helft (52,21 %) is nog student, 24 % is werkend en eveneens 24 % heeft geen job. 
 

 

2.1.4 Beperking 

 
Qua beperking zien we dat de grote meerderheid 
(81,37 %) een verstandelijke handicap heeft, 
gevolgd door motorische handicaps (9,39%), 
autisme (7,45%), en visuele en auditieve 
beperkingen.  
 
Hier kan zeker bij vermeld worden dat een 
verstandelijke handicap ook autisme kan 
betekenen, en dat enkel de primaire handicap 
opgenomen is in het onderzoek. Het is immers 
perfect mogelijk dat iemand meerdere handicaps 
tegelijkertijd  kan hebben. 
 

 

 

2.1.1 Huidige sportbeleving bij personen met een handicap 

In dit deeltje analyseren we de huidige sportbeleving van personen met een handicap. Welk percentage er aan sport 

doet, in welke omgeving en op welk tijdstip.  

a) Aantal sporters en niet-sporters 

54 % van de ondervraagden doet reeds een bepaalde vorm van (G-) sport (zie onderstaande tabel). Het is uiteindelijk 

de bedoeling om de resterende 46 % op de één of andere manier aan het sporten te krijgen. Hiervoor is vooral het 

belangrijk om de achterliggende reden(en) waarom ze niet sporten, te begrijpen. Maar hierover later meer. 

Hieronder vindt u alvast de grafiek waarin duidelijk wordt in welke mate personen met een handicap aan sport doen: 
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b) Meest beoefende sporten  
 
De voornaamste beoefende sporten van de respondenten die op deze vraag ‘ja’ hebben beantwoord, worden in de 
onderstaande tabel weergegeven: 

 
 
 

 

 

 

Het is duidelijk dat de populairste sporten zwemmen en voetbal zijn, maar ook dansen, netbal, fietsen en turnen (dat 

net buiten de top 5 valt) worden vaak genoemd. Opvallend is dat er voor enkele van de meest beoefende sporten 

een G-variant bestaat, denk maar aan G-voetbal.  

De reden dat deze sporten zo populair zijn, moet je dus niet ver gaan zoeken. Personen met een handicap krijgen bij 

een G-sportvariant bijvoorbeeld een veel betere begeleiding dan wanneer ze in een ‘normale’ sportclub 

terechtkomen. Motorisch beperkten die een ongeval hebben gehad kunnen daarnaast ook beter revalideren bij een 

sport als zwemmen, wat bijdraagt tot de grote populariteit ervan. Tenslotte is het perfect mogelijk dat het door de 

scholen bijvoorbeeld een wekelijkse uitstap organiseren naar een zwembad in de buurt. Allemaal redenen die ertoe 

kunnen bijdragen dat zwemmen het meest wordt beoefend door de ondervraagden. 

Daarnaast kan gesteld worden dat personen die dansen, fietsen of wandelen ingevuld hebben, deze activiteiten soms 

niet echt als een sport aanzien maar eerder als een recreatieve bezigheid. Dansen bijvoorbeeld is een hele algemene 

benaming en kent verschillende gedaanten, van zumbalessen volgen tot losgaan in een discotheek. Fietsen of 

wandelen kunnen ook als vervoersmogelijkheid gezien worden en niet als sport, etc… Een goede nuancering van deze 

resultaten is dus van belang voor het maken van een objectieve analyse. 

c) Sportomgeving 

In welke omgeving doen deze mensen nu het vaakst aan sport? Individueel, recreatief, in competitie of in een 

erkende sportclub? Hieronder een overzichtelijke grafiek: 

Sport Percentage (%) 
Zwemmen 26,1 

Voetbal 20,1 

Dansen 12,8 

Netbal 12,8 

Fietsen 10,3 
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Ongeveer 51 % van de personen met een handicap die een sport uitoefenen, doen dat binnen de omgeving van een 

sportclub. Dit kan een externe club zijn die gespecialiseerde G-sport activiteiten biedt aan gehandicapten, of de 

instelling zelf. De meerderheid is dus eerder geneigd om in teamverband en onder toezicht van een gespecialiseerde 

begeleider aan sport te doen. 

Diegenen die aan sport doen, zijn vooral uit op het recreatieve aspect (42,2 %). In competitie spelen doet slechts een 

minderheid van de respondenten (20,1 %), wat waarschijnlijk enkel het geval is bij sporten als G-voetbal of andere 

balsporten. Individueel sporten is ook vrij populair, met 31,4 % van de ondervraagden die op hun eentje sport 

beleven. 

 

 
d) Sportfrequentie 

 
 Ook interessant om te weten is hoe vaak de respondenten aan sport doen:  
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Hier zien we dat de overgrote meerderheid (44,21 %) 1x per week aan sport doet. Tweede in rij zijn diegenen die 
meer dan 1x per week (30,90 %) gaan sporten, wat positief is. 12,02 % sport af en toe en slechts 9,01 % maakt er 
dagelijks tijd voor. Verder sport 2,58 % meer dan 1 x per maand en de hekkensluiters zijn personen die 1x per maand 
aan sport doen met een percentage van 1,29 %. 
 

2.1.2 Motivatie van niet-sporters 

Belangrijk om te weten zijn de motivaties van gehandicapten om niet aan sport te doen. Zijn ze fysiek te beperkt in 
hun mogelijkheden, zoals enkelen hebben aangegeven, dan valt daar jammer genoeg niet veel aan te doen. Maar 
misschien zijn er wel andere redenen waarvoor er wél een oplossing gevonden kan worden. Hieronder een grafiek 
met de belangrijkste redenen waarom personen met een handicap niet aan sport doen: 
 

 
 

We zien dat 30,28 % van de personen met een handicap die niet aan sport doen, simpelweg niet graag sporten. Ze 

hebben er geen zin in en hun hoofd staat er echt niet naar. Deze mentaliteit lijkt me moeilijk om te veranderen. Bij 

deze nogal ‘onveranderlijke’ variabelen rekenen we diegenen bij die geen tijd hebben (19,27 %) en diegenen die niet 

mogen sporten (16,14 %) wegens ofwel fysieke beperkingen, ofwel het niet mogen van de ouders. 

26,61 % weet niet goed waar ze kunnen sporten, en dit is toch wel een belangrijke vaststelling aangezien deze 

mensen wel bereid zijn om te sporten maar gewoon niet op de hoogte zijn of er wel sportclubs bestaan. Het blijkt 

dus dat er in het algemeen wel degelijk nood is aan informatie omtrent G-sportclubs. 

Wat ineens ook een verschil is met de mensen die geen geschikte sportclub in hun buurt vinden (20,18 %). Zij weten 

welke sportclubs in hun buurt aanwezig zijn, maar vinden er geen volgens hun specifieke behoefte.  

Verder vindt 19,27 % dat sporten te duur is en heeft 15,14 % geen geschikt vervoer om er te geraken.  
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2.1.3 Sporten in de toekomst 

 a) Vraag naar sport(en) 

 Naar welke sporten gaat er nu de meeste vraag uit? Dit bij zowel sporters als niet-sporters: 

 
 

 
We zien dat de sport die men het liefst zou willen doen, ook dezelfde is dan de sport die het meest wordt beoefend: 
zwemmen is blijkbaar populair; met meer dan 55 % van de respondenten die het wel ziet zitten om in de toekomst 
een duik te wagen. Ook ziet meer dan de helft van de ondervraagden het zitten om te gaan dansen (53,1 %). 
Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over het geslacht van de respondenten, is het moeilijk te achterhalen of 
de gekozen sporten hiervan afhankelijk zijn of niet. 
 
De top 5 wordt verder aangevuld met verdedigingssport (20,9 %), voetbal (17,7 %) en badminton (15,7 %). Ook 
interessant is dan maar liefst 21 % van de respondenten een andere sport opgegeven heeft. Daarom analyseren we 
de andere sporten verder mbv de onderstaande grafiek: 
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We zien dat paardrijden (4,66 %) een sport is die relatief veel wordt gevraagd, maar ook fietsen (3,55 %) wordt 
geregeld aangehaald door de respondenten. Hieruit kunnen we concluderen dat er ook nood is aan onconventionele 
sporten.  Fitness, breakdance, bowling, bmxen en biljarten worden eveneens opgegeven, hetzij in mindere mate.  
 
 

 
b) Tijdstip van sporten 

 
 Onderstaande grafiek geeft aan wanneer de respondenten het liefst hun sport(en) willen 

beoefenen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overgrote meerderheid (48,1 %) verkiest om te sporten op een vrije dag als zaterdag. Maar ook op zondag (28 %) 
wil men aan sport doen. Minder mensen zien het echter zitten om zich tijdens de week na het werk of school vrij te 
maken (19,4 %) of na 20:00 u (8,9 %).  
 
Belangrijk is dus dat er naar sportmogelijkheden wordt gezocht die zeker in het weekend kunnen plaatsvinden. 33,8 
% van de respondenten wil, zoals vermeld in de vorige grafiek, ook op een ander tijdstip aan sport doen. Op de 
volgende pagina vindt u de desbetreffende grafiek. 
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Bij de aanblik van deze grafiek zien we dat er subtiele verschillen bestaan in de tijdstippen die men opgeeft, en het 
dus aangewezen is om te kijken naar de omgeving en de individuele behoefte van de respondent. Het is wel duidelijk 
dat woensdag het meest wordt opgegeven (6,65 % van de respondenten). Hiermee wordt vooral de 
woensdagnamiddag bedoeld, wat hoofdzakelijk voor studenten een halve vrije dag betekent.  
 
Het is dus aan te raden om in de omgeving van de scholen of op de plaatsen waar de studenten aan sport kunnen 
doen, te kijken naar het organiseren van sportvormingen tijdens woensdagen. 
 
Verder zien we dat overdag tijdens weekdagen (3,33 %) er (beperkte) ruimte bestaat, dit voornamelijk voor de niet-
werkende populatie zoals die er is in Borgerstein te Sint-Katelijne-Waver. Kleine nuances hierbij zijn ‘weekdagen 
namiddag’ (1,55 %) en ‘weekdagen tussen 9 – 17 u’ (1,55 %). Overdag, zowel in de week als in het weekend, wordt 
tenslotte door 1,77 % van de respondenten aangegeven. Uiteindelijk moeten deze gegevens vooral individueel 
bekeken worden, zodat er optimaal voor de sportbehoeften kan gezorgd worden. 
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c)  Meer mogelijkheden? 

 
 Onderstaande grafiek geeft aan in welke mate de respondenten in de toekomst van 

nieuwe sportmogelijkheden gebruik zullen maken: 

 
29,36 % van de ondervraagden weet nog niet goed of ze daadwerkelijk gebruik zullen maken van nieuwe 
sportmogelijkheden. Dit kan in het voordeel werken, want deze mensen zijn nog altijd te overhalen. Het is daarom 
van belang om deze personen goed te informeren en de sportmogelijkheden zo goed mogelijk proberen aan te 
passen aan hun individuele behoeften.  
 
Daarnaast is het positief dat maar liefst 26,04 % zéker gebruik zal maken van nieuwe mogelijkheden en 25,21 % zal 
waarschijnlijk gebruik ervan maken. 
 
8,31 % gaat naar alle waarschijnlijkheid niet meedoen en 11,06 % ziet het op voorhand al helemaal niet zitten. 

 

2.1.4 Vervoersmogelijkheden 

Willen we personen met een handicap aan het sporten krijgen, is het eveneens van belang om te kijken of ze over 
het juiste vervoer beschikken om tot bij de sportaccomodatie te geraken. Ook moet je ervoor zorgen dat de 
sportmogelijkheden goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en niet te ver gelegen liggen voor mensen 
zonder wagen of fiets.  

Ter info: Bij de legende in onderstaande grafiek staat ook de ‘MinderMobielenCentrale’ aangegeven. Dit is een vzw en 

werkt met vrijwilligers om gehandicapten, bejaarden en sociaal-maatschappelijk zwakkeren tegen een kleine betaling 

naar de gewenste locatie te voeren.
I 
 

 

 

 

 

I: Taxistop (http://www.taxistop.be/1/mmc/) 

http://www.taxistop.be/1/mmc/
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Als voornamelijkste vervoersmiddel wordt de fiets gebruikt. Liefst 37,1 % van de respondenten heeft deze 
tweewieler tot zijn beschikking. Ook het openbaar vervoer is een belangrijke vervoersmogelijkheid voor een groot 
aantal respondenten (31,1 %), wat interessante oplossingen kan bieden voor mensen die iets verder van de 
sportaccomodaties verblijven. Daarnaast kunnen velen natuurlijk ook te voet gaan (30,2 %). De andere 
vervoersmogelijkheden (29,6 %) worden straks in een grafiek weergegeven om ze van dichtbij te kunnen analyseren. 
 
Opvallend is dat de MinderMobielenCentrale maar door 15,9 % van de ondervraagden als vervoersmiddel kan 
gebruikt worden. Nochtans richt deze MinderMobielenCentrale zich juist specifiek op personen met een handicap. 
 
De eigen wagen komt als laatste van de klas binnengereden met slechts 7,5 % van de respondenten  die er eentje in 
hun bezit hebben. Dit kan verklaard worden door het feit dat 1) jonge studenten uit de steekproef nog niet legaal 
mogen rijden, en 2) bepaalde personen met een handicap niet in staat zijn om of niet mogen rijden. 
 
Zoals eerder vermeld worden de belangrijkste andere vervoersmogelijkheden die de respondenten hebben 
opgegeven, en die niet in de voorgemaakte lijst staan, in de grafiek op volgende pagina weergegeven: 

 
 
 



 

19 
 

 
 
Deze tabel toont aan dat een groot aantal respondenten (19,96%) beroep moeten doen op de wagen van de ouders. 
Dit houdt in dat mama of papa zelf hun kind kunnen vervoeren, en niet dat de respondent gaat rijden met de wagen. 
Zo hebben verschillende studenten van basisscholen ingevuld dat ze een eigen wagen hadden, maar vanuit een 
logische redenering kunnen we stellen dat deze personen nog te jong zijn om legaal te mogen rijden, laat staan over 
een eigen wagen beschikken.  
 
Naast het vervoer door de ouders is er ook een minderheid die zich kan verplaatsen met de motorfiets (0,89 %). 

 
 

2.1.5 Mogelijkheden tot feedback 

Als laatste punt van dit algemene deeltje kijken we naar de algemene feedbackmogelijkheden voor de respondent. 
Willen ze op de hoogte gehouden worden als er nieuwe sportmogelijkheden bijkomen? En zo ja, via welk kanaal? 
Met behulp van de contactgegevens, die overigens ook in het SPSS/Excel bestand zijn verwerkt, kan de organisatie op 
latere termijn de respondent – indien hij/zij dit wil - via het gewenste medium contacteren. Het mag duidelijk zijn dat 
feedback een belangrijke factor is in het slagen van het hele proces.  
 
Op de volgende pagina staat een taartdiagram waarin wordt voorgesteld of de respondenten op de hoogte willen 
gebracht worden van nieuwe sportmogelijkheden. Het resultaat is dat maar liefst 68,90 % van de ondervraagden “ja” 
hebben geantwoord, en bijgevolg 31,10 % die dit liever niet wensen.  
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 De volgende grafiek geeft aan via welke communicatiemiddel de respondenten die ‘ja’ 

geantwoord hadden, het liefst op de hoogte gehouden willen worden:  

 

 
 
We zien dat de meerderheid van de respondenten (72,5 %) via de post op de hoogte gehouden wil worden,   30, 4 % 
via mail en slechts 15,4 % via telefoon. Dat is ergens logisch, aangezien telefonisch contact toch persoonlijker is – en 
misschien ongemakkelijker - dan het krijgen van een brief in de postbus.  
 
Natuurlijk vormt deze tabel enkel een algemeen beeld en is het in dit geval veel belangrijker om individueel te kijken 
naar de feedbackmogelijkheden.  
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2.2 Algemeen: Scholen 

Naast de huidige sportbeleving en de sportbehoeften van personen met een handicap, volgt nu een globale kijk op 
de mate waarin en op welke manier de verschillende scholen zich met sport bezig houden. Ook de huidige 
sportinfrastructuur, de samenwerking met andere organisaties, de toekomstige plannen ivm G-sport etc. komt in dit 
deel ter sprake.  
 
Met behulp van deze informatie kan het huidige sportaanbod van de scholen geanalyseerd en verbeterd worden, en 
dit alles afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 
 

2.2.1 Aantal personen met een handicap 

 
De drie ondervraagde sportverantwoordelijken van elke school (Den Anker, De Sprankel, Balderschool) geven een 

totaal van 367 kinderen met een handicap aan die in een school voor personen met een handicap les volgen. 

Balderschool heeft hier echter  geen informatie over gegeven. 

 

2.2.2 Sportaccomodatie 

 

a) Binnen de schoolmuren 

 

In het algemeen heeft elke school wel een turnzaal, een enkele school bezit er zelfs twee. Ook heeft een op drie van 

de scholen een eigen sporthal in zijn bezit die men mag gebruiken. Geen van de ondervraagden kan echter beroep 

doen op een eigen zwembad. Voor het beoefenen van buitensporten zijn de beschikbare terreinen grofweg in twee 

groepen onder te verdelen die elke school wel bezit: een grasveld voor balsporten (bvb voetbal) en een verhard 

gedeelte (de speelplaats).  

 

b) Buitenschools 

 

Verder kunnen twee van de drie scholen beroep doen op een zwembad, dat tevens eigendom is van het lokaal stads- 

of gemeentebestuur.  

 

2.2.3 Sportmateriaal 

 

We zien dat het aanwezige sportmateriaal in het algemeen wel voldoet aan de eisen van de leerlingen. Vooral Den 

Anker en Balderschool hebben een uitgebreid aanbod aan sportgerief, gaande van plinten tot klimrekken tot 

hockeysticks. De Sprankel heeft naar mijn mening een meer bescheiden aanbod aan gerei, waar ik specifieker op zal 

ingaan in het regionale gedeelte. 

 

2.2.4 Sportlessen 

 

a) Frequentie, duur en groepsgrootte  

 

Het aantal sportlessen dat elke school wekelijks aan haar leerlingen biedt, varieert sterk en ligt tussen 1 en 3 maal 

per week. Dit houdt ook het aantal zwemlessen in, waarvoor de school een uitstap maakt naar een nabijgelegen 

zwembad. De sportlessen duren meestal 50 minuten, maar er zijn ook er ook van ongeveer 25 minuten. De 

gemiddelde groepsgrootte is 11 tot 15 leerlingen per les. 
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b) Sportaanbod 

 

We zien dat het sportaanbod in de scholen verrassend gevarieerd is. Van de aangegeven sporten worden enkel 

goalbal en boccia vrijwel totaal niet aangeboden. Hieronder een oplijsting van de voornaamste sporten die in het 

aanbod zitten: 

 

c) Sportklassen en sportfeest 

 

Tijdens sportklassen worden voetbal (de enige sport die in alle scholen permanent wordt aangeboden), atletiek, 

zwemmen, dansen en basketbal als voornaamste sporten aangeboden door de scholen. Bij schoolfeesten is het 

resultaat logischerwijs dat dansen er als enige sport wordt beoefend. 

 

d) Sportactiviteiten buiten de uren 

 

Buiten de schooluren worden voornamelijk voetbal en trefbal – activiteiten georganiseerd door de school zelf. Dit 

kan tijdens de middagpauze of na de schooluren worden gedaan. Andere sporten die worden beoefend zijn 

touwtjespringen, basketbal of de organisatie van een ‘rollerdag’. 

 

e) Bijstand 

 

In het algemeen worden leerkrachten die sportlessen LO geven, helemaal niet bijgestaan door externe 

begeleiders/verzorgers. Dit is enkel het geval  voor bepaalde typen van gehandicapten of bij specifieke activiteiten 

zoals zwemmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kinesist of aan een speciaal opgeleide begeleider. 

 

2.2.5 Samenwerking 

Qua samenwerking tussen de scholen en andere partners (zoals de provinciale sportdienst of de sportclubs) zien we 

dat twee van de drie scholen op dit moment nog niet in een fase van coöperatie zitten. 

2.2.6 Vorming 

a) Communicatiekanalen 

Hoe worden de scholen nu op de hoogte gebracht van het vormingsaanbod voor G-sport? Wel, we zien hier dat 

vooral de provinciale of gemeentelijke sportdiensten de scholen informeren. Daarnaast gebeurt de communicatie in 

mindere mate via brochures, websites of via de school zelf. 
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b) Deelname aan specifieke vormingen 

De meerderheid van de scholen heeft in het verleden al deelgenomen aan specifieke vormingen over G-sport. Het 

gaat dan specifiek over de vormingen “Autisme en sport”, G-Tennis of de bijwoning van een demonstratie van  G-

voetbal. 

2.2.7 Toekomst 

Als laatste puntje werd onderzocht op welke manier de scholen hun toekomstig G-sportaanbod zien. 

a) Vraag naar sportactiviteiten 

 

Bij twee op de drie scholen is er een duidelijke vraag van de leerlingen naar sportactiviteiten. We zien dat tennis en 

fietsen - of een fietsparcours- hoog op het verlanglijstje van de studenten staan.  

 

b) Ter beschikking stellen van accommodatie 

 

Slechts een enkele school vertelt ons dat ze niet bereid zijn hun accommodatie ter beschikking te stellen voor G-

sport. De andere twee scholen hebben deze vraag niet ingevuld in de enquête. 

 

c) Uitbreiden sportaanbod 

 

Twee van de drie ondervraagde scholen zeggen dat er  momenteel geen plannen zijn om het sportaanbod naar de 

toekomst uit te breiden. De derde school onthoudt zich. 

 

d) Ondersteuning sportregio Dijle-Nete 

 

Wat kan de sportregio Dijle-Nete volgens de scholen doen ter ondersteuning van hun huidige sportwerking? In het 

algemeen staan het aanbieden van G-sport initiaties en demonstraties hoog aangeschreven, maar ook het vinden van 

nieuwe lesgevers en het uitleveren van nieuw sportmateriaal worden vermeld. Daarnaast kan de sportregio Dijle-

Nete helpen met het zoeken naar en organiseren van vervoersmogelijkheden voor de leerlingen. 
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2.3Algemeen: Gemeenten 

 

In dit deeltje wordt een algemene kijk op de sportmogelijkheden – en behoeften van de gemeenten zelf. Hiervoor 

zijn we naar de gemeentelijke sport en welzijnsdiensten van Mechelen, Putte, Bonheiden, Berlaar, Duffel en Sint-

Katelijne Waver getrokken. Van de stad Lier zijn er geen gegevens beschikbaar. Er moet vermeld worden dat geen 

enkele dienst het aantal gehandicapten in haar gemeente heeft opgegeven. Deze informatie is dus niet bemachtigd 

geweest. 

 

2.3.1 Personen met een handicap 

 a) Meest geschikte handicaps voor sportaanbod 

In het algemeen zien we dat de gemeenten vooral licht mentale, motorische en autisme-gerelateerde handicaps 

willen opnemen in het sportaanbod. De belangrijkste reden hiervoor is om integratie te bereiken, wat wilt zeggen dat 

personen met een beperking op een normale manier kunnen meesporten met niet-gehandicapten . 

 b) Meest geschikte sporten voor sportaanbod 

Hier zien we dat de sportdiensten het liefst balsporten (basketbal, handbal),badminton  zwemmen, gymnastiek of 
handbiken als meest geschikte sporten aanzien om op te nemen in het sportaanbod. De antwoorden waren zeer 
verschillend en het lijkt me dan ook beter om deze informatie per gemeente te analyseren (zie regionale gedeelte). 

 

2.3.2Infrastructuur en materiaal 

 a) Infrastructuur 

Globaal gezien kunnen we stellen dat de meeste sportinfrastructuur van de gemeenten volledig of op zijn minst 
gedeeltelijk is aangepast aan personen met een handicap. De voornaamste aangepaste gebouwen zijn de sporthal 
(gedeeltelijk aangepast in alle gemeenten) en het gemeentelijk/stedelijk zwembad. Verder zien we dat iets minder 
dan de helft van de gemeenten private accommodatie ter beschikking heeft die toegankelijk is voor personen met 
een handicap. 

b)Materiaal 

Slechts de helft van alle gemeenten heeft aangepast sportmateriaal in huis. Meestal gaat het om materiaal dat niet 
wordt uitgeleend aan derden. 

 

2.3.3 Sportaanbod 

a) Doelstellingen 

Alle gemeenten, buiten Putte, hebben concrete doelstellingen in hun beleidsplan als het op G-sport aankomt. Dit 

vooral bij de eigen werking. Voor de ondersteuning van sportclubs heeft de meerderheid nog geen doelstellingen 

bepaald. De doelstellingen verschillen voor elke dienst en zullen dus verder behandeld worden in het regionale 

gedeelte. 

b) Budget 

Slechts twee van de zes ondervraagde sportdiensten heeft een concreet budget voorzien voor de ondersteuning van 

G-sport. 
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c) Activiteiten 

Zelf organiseren twee van de zes gemeenten eenmalige sportkampen (bvb jaarlijks in de grote vakantie), andere 

doen dan weer alle sporten (omnisport) of organiseren een G-sportdag. Ook rolstoelbasket wordt door een bepaalde 

gemeente georganiseerd. De meeste activiteiten zijn echter eenmalig en worden niet op een duurzame manier 

behandeld. 

d) Lesgevers / begeleiders 

De helft van de gemeenten heeft of lesgevers, of begeleiders of vrijwilligers ter beschikking om bij te staan in de G-

sportactiviteiten. Er moet gezegd worden dat het aantal lesgevers vrij laag ligt (het hoogste aantal is 5). 

e) Promotie 

Op welke manier worden de meeste sportdiensten nu geïnformeerd over G-sport? Wel, we zien dat vooral 

conventionele media zoals folders/infobladen, websites, mailings en directe communicatie (brieven) naar andere 

instanties het meest in trek zijn. Het is wel positief dat praktisch elke sportdienst (behalve Putte) op de hoogte wil 

gehouden van wat er reilt en zeilt in de wereld van G-sport. 

 

2.3.4 Sportclubs en andere actoren 

We zien dat er zeer weinig samenwerking is tussen de gemeenten en andere instellingen (beschutte werkplaatsen, 

dagcentra,…) waar personen met een handicap terecht kunnen. Ook de samenwerking met vervoersmaatschappijen 

(MinderMobielenCentrale,…) staat nog op een laag pitje. Slechts in twee gevallen bestaat er al een samenwerking. 

Tenslotte is er ook weinig samenwerking met gehandicaptensportfederaties.  

Het specifieke gemeentelijk aanbod van sportclubs etc. zal in het regionale gedeelte verder behandeld worden. 

 

2.3.5 Toekomst 

 

a) Sportieve acties 

We zien dat de helft van de ondervraagde diensten hun bestaande initiatieven wil verderzetten in de toekomst. Als 

nieuwe actie wordt  voornamelijk het organiseren van G-sportkampen genoemd.  

b) Suggesties door sportdiensten 

Sommige diensten geven aan dat er in hun regio al genoeg G-sport bestaat. Andere willen dan weer meer  regionaal 

overleg met de G-werking zodat men beter ondersteund kan worden en iedereen op elkaar kan afgestemd worden. 

c) Ondersteuning sportregio Dijle-Nete 

De diensten geven tenslotte aan dat ze zowel advies willen als financiële steun als coördinatie van de sportregio 

Dijle-Nete. Ook zijn er gemeenten die denken dat de sportregio kan helpen met het opzetten van G-sportkampen. 
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2.4 Regionaal: Personen met een handicap 

 
Nu we een algemene kijk hebben op de behoefte naar G-sport, is het natuurlijk van belang om per gemeente te 
kijken wat de sportbehoeften te zijn. Zo kunnen ook de lokale blinde vlekken achterhaald worden. 
 
Aangezien de gegevens over personen met een handicap in Duffel, Putte en Bonheiden verwaarloosbaar klein zijn, is 
het praktisch onhaalbaar om de mogelijkheden en noden binnen die gemeenten te analyseren. Het viel moeilijk in te 
schatten om van elke gemeente, en vooral de kleinere, genoeg respondenten op te nemen in de vragenlijsten. Dit 
omdat er gewerkt werd met een gemakssteekproef. Daarom heb ik ervoor geopteerd om alleen de gemeenten te 
bekijken waarvoor er een degelijk aantal respondenten opgenomen zijn, dwz Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Lier. 
 
Voor het regionale gedeelte zullen enkel die vragen behandeld worden die iets zouden bijdragen aan de regionale 
rapportering. Het was voor mij bijvoorbeeld belangrijk om te weten waarom personen in de gemeente niet aan sport 
doen, welke sporten ze in de toekomst nog willen doen en op welk tijdstip ze willen sporten.  
 
Om het geheel niet al te ingewikkeld te maken, worden de tabellen eerst hieronder weergegeven. Daarna gebeurt de 
eigenlijke analyse per gemeente. Eerst volgt de tabel waarin wordt afgebeeld waarom personen met een handicap 
niet aan sport doen: 
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 Tabel met de vraag welke sport(en) de personen met een handicap nog zouden willen 
doen in de toekomst: 

 
 

 En tenslotte de tabel waarin wordt weergegeven wanneer personen met een handicap aan 
sport zouden willen doen: 

 



 

28 
 

2.2.1  Stad Mechelen 

a) Motivatie van niet-sporters 

 
De hoofdreden voor gehandicapten om niet aan te sport te doen, verschilt volledig van de rest van de gemeenten. 
Maar liefst 45,6 % van de ondervraagden weet niet waar hij/zij kan sporten. Er is dus duidelijk een gebrek aan 
informatie over de mogelijkheden in de regio. 

 
Ook frappant is dat 38,2 % zegt dat sporten voor hen te duur is. Dit laat zien dat de sportbeoefening in Mechelen niet 
goedkoop moet zijn. Als derde belangrijkste reden (33,8 %) geeft men aan dat hij/zij geen vervoer ter beschikking 
heeft om tot aan de sportaccomodatie te geraken. 

 
Opvallend is dat maar 8,8 % van de respondenten niet graag sport in de regio. Dat is beduidend minder dan in de 
andere gemeenten. 

 

b) Sporten in de toekomst 
 
De meest begeerde sporten in de stad Mechelen zijn verdedigingssporten (37,2 %), zwemmen (36,3 %) en dansen 
(27,4 %). Voetbal staat op plaats vier.  
 
Qua tijdstip van sporten zien we tenslotte dat de meerderheid van de respondenten (43,4 %) het liefst op zaterdag 
wil sporten. Ook de zondag en op een ander tijdstip doen het niet slecht. 

 

2.2.2  Gemeente Sint-Katelijne-Waver 

a) Motivatie van niet-sporters 
 
De belangrijkste reden waarom personen met een handicap uit Sint-Katelijne-Waver niet aan sport doen, is omdat ze 
het gewoonweg niet graag doen. Dit is het geval bij iets minder dan de helft van de respondenten (47,7 %), toch een 
aanzienlijk aantal. Andere belangrijke redenen zijn dat ze geen tijd hebben, ze niet mogen sporten of een andere 
reden. 

 
b) Sporten in de toekomst 

 
De voornaamste sporten die deze personen in de toekomst willen uitoefenen, zijn dansen (31,5 %) en zwemmen 
(24,1 %). Deze uitslag loopt dus ongeveer gelijk met de algemene resultaten. 
 
Aangezien de meerderheid in deze regio zich bevindt in Borgerstein, is het geen verrassing dat de meeste 
respondenten op een ander tijdstip willen sporten (49 %). Zij kunnen immers voornamelijk tijd vrijmaken tijdens 
weekdagen overdag. Ook zaterdag is populair met een percentage van 41,2 %. 
 
Verder zien we dat er ook hier geen specifieke club bestaat waar personen met een handicap kunnen dansen. 
 

2.2.3  Stad Lier 

 
Let op: Het aantal respondenten dat in de stad Lier woont, ligt vrij laag en is waarschijnlijk niet representatief voor de 
ganse regio. Vooral het aantal niet-sporters is laag bij de respondenten. 
 

a) Motivatie van niet-sporters 
 
De helft van de ondervraagden in de regio Lier sport niet graag (50 %). 30 % heeft geen tijd of heeft een andere 
reden. 20 % zegt te kennen dat er geen geschikte sportclub in de buurt is. 
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b) Sporten in de toekomst 
 
Zwemmen en dansen zijn de meest gewilde sporten volgens personen met een handicap uit de regio Lier. Voetbal 
volgt op de derde plaats. Hier zien we dus weinig verschillen met de algemene rapportering. 
.  

2.5 Regionaal: Scholen 

 

In dit gedeelte bekijken we het huidige aanbod, de behoeften en de toekomstige plannen van elke school. Aangezien 

er maar gegevens van drie scholen zijn bemachtigt, leek het me onlogisch om voor elke gemeente een apart, 

regionaal deeltje te maken.  

Met behulp van deze informatie wordt het op langere termijn mogelijk om voor elke school in zijn specifieke 

behoefte te voorzien. 

2.5.1 Den Anker  

a) Aantal personen met een handicap 

Beperking Onderwijs Man Vrouw Totaal 

Autisme BKO 8 4 12 

Autisme BLO 28 15 43 

Licht mentaal BLO 61 48 109 

Matig tot zwaar BLO 29 16 45 

Matig tot zwaar BKO 10 6 16 

Rolstoelgebruikers BKO 1 0 1 

  137 89 226 

 

b) Sportaccomodatie 

De Sprankel beschikt over twee turnzalen van 15 x 10 m groot. De school heeft geen eigen sporthal noch een 

zwembad tot haar beschikking. Verder beschikt ze over een buitenterrein voor balspelen en om op te fietsen van 50 x 

20 m grootte. Voor activiteiten buiten de school kan men beroep doen op het stedelijk zwembad te Mechelen. 

c) Sportmateriaal 

Den Anker beschikt over een vrij ruim aanbod van sportmateriaal (zie tabel 

links), gaande van verschillende soorten matten tot hockeysticks. Met dit 

materiaal wordt het mogelijk om de leerlingen te laten turnen, aan allerlei 

balsporten te laten doen, badmintonnen en hockeyen. Vooral het 

turnmateriaal is erg uitgebreid.  

We zien verder ook dat er een rolstoel beschikbaar is voor de enkele leerling 

die hem nodig heeft. Als we echter kijken naar de vraag van de studenten naar 

bepaalde sporten (tennis en fietsen), zien we dat er voor die eerste sport geen 

materiaal beschikbaar is. Dit kan misschien door de sportregio Dijle-Nete 

opgelost worden door het uitleveren van extra materiaal aan de school.  

c) Sportlessen 

De leerlingen van Den Anker krijgen per week twee sportlessen van telkens 50 

minuten. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt 11 – 15 leerlingen. In het 

Materiaal Aantal 

Zweedse Bauk 6 

Plint 2 

Bok 2 

Springplank 2 

Valmat 1 

Kleine mat 5 

Sportraam 10 

Wesco blok 8 

Basketbaldoel 2 

Bal 20 

Badmintonracket 30 

Hockeystick 10 

Bal met 
olivantenvel 

10 

Rolstoel 1 
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algemeen worden de leerlingen niet bijgestaan door extra begeleiders. Dit is enkel het geval voor personen met een 

beperking van type 2. Bij deze lessen krijgt de leerkracht hulp van een kinderverzorgster.  

Het sportaanbod bestaat uit alle sporten die in de vragenlijst stonden (zie deeltje algemeen: scholen) , behalve boccia 

en goalbal. Daarnaast worden ook tennis en badminton in het aanbod geïntegreerd. Tijdens sportklassen worden 

hoofdzakelijk voetbal, dansen en zwemmen aan de leerlingen gegeven. Voor schoolfeesten zijn er geen gegevens 

beschikbaar. 

Daarnaast worden buiten de schooluren ook sportactiviteiten georganiseerd. Bij Den Anker gaat het om voetbal, 

trefbal en touwtjespringen. En tenslotte is er volgens de sportverantwoordelijken vanuit de leerlingen zelf vraag naar 

tennis en fietsen. 

d) Samenwerking 

Den Anker is de enige school van de drie die een samenwerkingsverband heeft met andere instanties. Deze 

samenwerking loopt met zowel Recreas als andere sportclubs. 

e) Vorming 

Als we kijken naar op welke manier Den Anker geïnformeerd wordt over het vormingsaanbod van G-sport, stellen we 

vast dat dit gebeurd via enerzijds de provinciale / gemeentelijke sportdiensten en websites. Een specifieke website 

werd niet opgegeven. Verder heeft de school in het verleden deelgenomen aan de vorming “Autisme en sport”. 

f) Toekomst 

We weten op dit moment niet of Den Anker zijn accommodatie wilt openstellen voor het organiseren van G-

sportactiviteiten. Wat we wel weten is dat de school momenteel geen plannen heeft om hun bestaand aanbod uit te 

breiden.  

Tenslotte geeft Den Anker aan dat de sportregio Dijle-Nete haar kan ondersteunen door het zoeken naar nieuwe 

lesgevers en het mee helpen uitbreiden van de G-sporttakken. 

 

2.5.2 De Sprankel 

a) Aantal personen met een handicap 

 

Beperking Onderwijs Man Vrouw Totaal 

Autisme BKO 2 1 3 

Autisme BLO 8 4 12 

Licht mentaal BLO 45 38 83 

Matig tot zwaar BLO 30 26 56 

Matig tot zwaar BKO 7 1 8 

Totaal  92 70 222 

 

 

 

 



 

31 
 

b) Sportaccomodatie 

De Sprankel heeft zowel een eigen sporthal als een turnzaal ter beschikking voor het organiseren van 

sportactiviteiten. Qua terreinen heeft ze een grasveld om op te spelen en een verharde speelplaats. De school kan 

echter geen beroep doen op buitenschoolse accommodatie, waardoor het positief is dat ze toch nog een eigen 

sporthal bezitten om daar de kinderen te laten sporten. 

c)  Sportmateriaal 

De school heeft een relatief klein aanbod van sportmaterialen, zeker vergeleken met Den Anker. Nochtans hebben 

beide scholen ongeveer een gelijk aantal leerlingen met een handicap. Dit kan misschien verklaard worden doordat 

de school vooral gebruik maakt van het materiaal van de sporthal, en zelf slechts over beperkte middelen beschikt. 

Ofwel heeft De Sprankel enkel de grote materialen (uit de turnzaal) opgegeven in de vragenlijst. Hieronder worden 

zowel het soort materiaal als de aantallen in een tabel weergegeven: 

Materiaal Aantal 

Plint 1 

Zweedse bauk 3 

Sportraam 4 

Klimtoestel 1 

Mat 8 

Basketbalring 2 

Klimtouw 4 

Klimladder 2 

 

d) Sportlessen 

De leerlingen van De Sprankel krijgen maar liefst drie sportlessen per week, een les van 50 minuten en twee van 25 

minuten. De gemiddelde groepsgrootte is ook hier weer 11 tot 15 personen. Voor deze lessen krijgt de sportleraar 

geen hulp van externe begeleiders of verzorgers, en staat hij er dus alleen voor.  

Het sportaanbod van de school bestaat uit alle sporten die worden weergegeven in de vragenlijst (zie algemeen: 

scholen), behalve sherborne, boccia en goalbal. De school is de enige instelling van de drie die geen sherborne-

activiteiten organiseert voor haar leerlingen. Tijdens sportklassen worden er dan weer méér sporten aangeboden 

dan in Den Anker. Concreet houdt dit in: Voetbal, atletiek, basketbal en volleybal. Ook wordt er tijdens schoolfeesten 

(logischerwijs) dansen aangeboden aan de leerlingen. 

De school pakt tenslotte ook uit met buitenschoolse activiteiten, zoals voetbal, trefbal en basketbal. De leerlingen 

van De Sprankel geven volgens de sportverantwoordelijken aan geen specifieke sporten in de toekomst te willen 

doen.  

e) Samenwerking 

Over de samenwerking tussen andere organisaties zijn er geen gegevens over De Sprankel beschikbaar. 

f) Vorming 

Qua sportvormingen zegt de school zich te informeren via de communicatiekanalen binnen de school zelf. Er zijn dus 

geen externe kanalen die worden gebruikt. Verder heeft de school in het verleden nog niet meegedaan aan 

sportvormingen. Wel heeft ze al een demonstratie G-voetbal bijgewoond. Of de leerlingen zelf daar ook bij waren, is 

niet bekend. 
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g) Toekomst 

De school geeft expliciet aan haar sportaccomodatie niet open te stellen voor G-sportactiviteiten. Verder zijn er ook 

geen plannen naar de toekomst toe om het huidige G-sportaanbod te verbeteren. De sportverantwoordelijken van 

De Sprankel geven tenslotte aan dat de sportregio Dijle-Nete de school kan ondersteunen door het geven van 

sportdemonstraties tijdens de middagpauze of de lesuren. 

 

2.5.3 Balderschool 

 

a)  Aantal personen met een handicap 

Voor Balderschool zijn er geen gegevens van het aantal personen met een handicap beschikbaar. 

b) Sportaccomodatie 

Balderschool heeft toegang tot een kleine turnzaal met een afmeting van 15 op 7m². Buiten de schoolmuren liggen er 

zowel een grasveld waar de leerlingen voetbal kunnen spelen, als 9 aparte netbalterreinen. Ook deze school beschikt 

eveneens over een speelplaats met verharde ondergrond. De school heeft daarnaast de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een gemeentelijk zwembad, gelegen te Nijlen.  

c) Sportmateriaal 

Qua sportmaterialen beschikt Balderschool over het grootste aanbod vergeleken met de andere scholen. Hieronder 

een overzicht van de verschillende materialen: 

Materiaal Aantal 

Kleine bal 1 per leerling 

Plastic bal (15/20 cm) 1 per leerling 

Volleybal 2 

Mini-handbal 2 

Mini-basketbal 5 

Basketbal 19 

Oefenvoetbal 1 per 3 leerlingen 

Voetbal 1 

Strandbal 1 

Krachtbal 2kg 5 

Krachtbal 3kg 4 

Krachtbal 4kg 2 

Kogel 400 gr 8 

Kogel 1kg 1 

Kogel 2kg 1 

Frisbee met lint 3 

Frisbee 22 

Ping-pong raket 16 

Ping-pong bal 26 

Pittenzak 43 

Springtouw 11 

Springtouw rope skipping 14 

Trektouw 1 

Houten blok 1 

Hoepel 1 per leerling 

Houten stok Onbepaald aantal 
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Kleine verkeerskegel 20 

Elastiek 2 

Touw hoogspringen 1 

Lintmeter 25m 1 

Plastiek kegel 1 per leerling 

Fietshelm 20 

Fluo vest 60 

Hockeystick Onbepaald aantal 

Ball bouncer 12 

Baseballbat Onbepaald aantal 

Tennisraket Onbepaald aantal 

Parachute 1 

Educatief materiaal 12 

Tennisracket 15 

Mini-hockeydoel Onbepaald aantal 

Mni-voetbaldoel 1 

Oefenmat 10 

Landingsmat 1 

Zweedse bank 8 

Klimkader 1 

Bok 1 

Springplank 1 

Plint 1 

 

Ik denk dat Balderschool zich met dit uitgebreid aanbod heel goed zou moeten kunnen aanpassen aan de behoeften 

van de leerlingen. Er is voor elk wat wils beschikbaar.  

De school geeft ook nog mee welk materiaal ze nog niet heeft en in de toekomst kan gebruiken: 

Materiaal Aantal 

Houten plankjes Onbepaald aantal 

Badmintonrackets Onbepaald aantal 

Netbal/volleybalnet 1 

Volleybalterreinen Onbepaald aantal 

Basketmanden 2 

Basketbalveld 1 

Kartonnen dozen (verschillende maten) Onbepaald aantal 

Conservenblikken/dozen Onbepaald aantal 

Trapezoïden 2 

Kleine trampoline 1 

Boom/evenwichtsbalk 1 

Radio/cd speler 1 

Megafoon 1 

Alles wat bruikbaar is om geluid te maken/te 
begeleiden 

Onbepaald aantal 

Zak met klein zwemmateriaal Onbepaald aantal 

Blauwe buizen (zwemmen) Onbepaald aantal 

Conditiemateriaal Onbepaald aantal 

Medecinballen 3 en 4kg (halters) 2 

 

Er is dus nog bijkomende nood aan verschillende soorten materiaal, voornamelijk terreinen/infrastructuur, 

turnmateriaal en extra zaken als muziek/zwemmateriaal. 



 

34 
 

d) Sportlessen 

Balderschool geeft eenmaal per week sportles aan haar leerlingen. Deze lessen duren  50 minuten  en worden 

bijgewoond door een gemiddeld aantal van 11 tot 15 studenten. Tijdens dit klein uurtje wordt de sportleerkracht 

bijgestaan door een kinesist(e) en tijdens zwemlessen door een leerkracht ASV. 

De aangeboden sporten tijdens sportlessen zijn net dezelfde als bij Den Anker, met eveneens extra aandacht voor 

tennis en badminton. Daarbovenop kunnen de leerlingen in Balderschool ook netballen op een van de 9 

netbalterreinen die de school rijk is. Tijdens sportklassen wordt er een uitgebreid aanbod aan sporten voorzien: 

Gymnastiek, hockey, voetbal, atletiek, dansen, basketbal, zwemmen, tennis en badminton. Dit is een aanzienlijk 

groter aanbod dan bij de twee andere scholen. Tijdens schoolfeesten wordt er enkel en alleen gedanst, en geen 

andere sporten.  

Buiten de schooluren kunnen de leerlingen voetballen en trefballen. Ook worden er (regelmatig?) rollerdagen 

georganiseerd, waarbij de kinderen met inline-skates aan de slag kunnen. 

Tenslotte is er vraag vanuit de leerlingengroep om te fietsen op een aangelegd fietsparcours. 

e) Samenwerking 

De school werkt voorlopig nog niet samen met andere instanties op vlak van (G-)sport. In 2009-2010 gebeurde er wel 

een samenwerking, dit met een niet nader genoemde G-tennisorganisatie.  

f) Vorming 

Balderschool wordt hoofdzakelijk geïnformeerd over sportvormingen door de provinciale/gemeentelijke 

sportdiensten en dmv brochures.  

g) Toekomst 

Men geeft geen informatie vrij over het al dan niet ter beschikking stellen van de huidige sportaccomodaties voor G-

sportactiviteiten, noch over mogelijke plannen om het huidige aanbod uit te breiden.  

Tenslotte zegt Balderschool dat de regio Dijle-Nete haar kan ondersteunen door het aanbieden van initiaties, het 

zorgen voor vervoersmogelijkheden voor de leerlingen en het uitleveren van het nodige sportmateriaal. Dit laatste 

vind ik een beetje vreemd, aangezien de school zelf aangeeft een uitgebreid aanbod aan sportgerief in huis te 

hebben. 

 

2.6 Regionaal: Gemeentelijke sport en welzijnsdiensten 

 

In dit deeltje behandelen we het G-sportaanbod, de sportinfrastructuur etc. van elke gemeente afzonderlijk. Hier wil 

ik duidelijk maken dat de contactgegevens van de sport en welzijnsdiensten, de verenigingen en andere instellingen 

niet in het rapport terug te vinden zijn, maar wel in het Excel document dat via mail naar de opdrachtgever is 

verstuurd. 

2.6.1 Mechelen 

a) Personen met een handicap 

De Stad Mechelen vindt dat de meest geschikte handicaps om in het sportaanbod op te nemen de licht motorisch en 

licht mentaal gehandicapten zijn. De reden: 
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“Om integratie te kunnen bereiken. Bij specifieke activiteiten is graad van handicap minder van belang. De 

geschiktheid van handicap in functie van het sportaanbod is maatwerk. De mogelijkheden en beperkingen van elk 

individu moeten afgewogen worden aan het realistische aanbod en begeleiding.” 

De sporten die het meest geschikt zijn om in het aanbod op te nemen, hangen volgens De Stad af van wat er leeft 

binnen  de media en de topsport. 

b) Infrastructuur en materiaal 

De sportinfrastructuur is volgens de Dienst Sport en Welzijn goed aangepast aan de noden  van gehandicapten. Om 

dit te bewijzen, geef ik hieronder een tabel met de voornaamste aanpassingen die men op dit moment al heeft 

uitgevoerd. De coördinaten van de contactpersonen staan vermeld in het Excel bestand. 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal X X X X X x 

Zwembad X X X X Geen lift x 

 

Naast deze infrastructuren beschikt de Stad Mechelen ook nog over enkele private structuren die toegankelijk zijn 

voor personen met een handicap, zoals de Nekker en een paar turnzalen van scholen. 

Qua materiaal tenslotte zegt de sportdienst geen aangepast materiaal te hebben voor G-sportactiviteiten. 

b) Sportaanbod 

De doelstellingen van de Stad Mechelen ivm het sportaanbod worden door haarzelf als volgt omschreven: 

 Eigen werking 

“De visie van de stad Mechelen op diversiteit stelt onder meer dat de aandacht voor diversiteit moet ingebed 

worden in alle stadsdiensten en externe organisaties. Zij dragen de verantwoordelijkheid om rekening te 

houden met de nieuwe noden en behoeften die de toenemende diversiteit met zich meebrengt. Ondermeer 

om hun toegankelijkheid te bevorderen, om mensen inspraak te geven,… Deze benadering wordt omschreven 

als inclusief. 

De dienst sport dient deze visie en missie verder te concretiseren in een eigen beleidsplan. De dienst 

Diversiteit heeft hier een ondersteunende rol in. Dit traject staat nog in de eerste fase – de verdere 

uitwerking naar specifieke doelgroepen (onder meer personen met een handicap) moet nog verder 

geconcretiseerd worden. “     

Kortom: De Stad vraagt meer aandacht voor de toenemende diversiteit en de nieuwe behoeften die dit 

zich meebrengt, en is bezig aan een eigen beleidsplan dat zich weliswaar nog in een prille fase bevindt. 

 Ondersteuning clubs      

“Personen met een handicap kunnen deelnemen aan een gepast sportaanbod. De sportdienst organiseert 

jaarlijks minimaal 2 sportkampen voor kinderen met een handicap in samenwerking met Recreas. De 

sportregio Dijle-Nete werkt daarnaast jaarlijks een aangepast aanbod uit voor personen met een handicap. 

Sportverenigingen worden via het subsidiereglement inzake werkingssubsidies gestimuleerd tot het 

organiseren van acties voor personen met een handicap.  

Sportverenigingen worden via het subsidiereglement inzake werkingssubsidies gestimuleerd tot het 

organiseren van acties voor personen met een handicap.”  
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 Budget 

De Stad Mechelen zegt geen specifiek budget te hebben voor de uitwerking van het G-sportaanbod.  

 Activiteiten 

Door de stadsdiensten worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals eenmalige (jaarlijkse?) inclusieve 

sportkampen en ook een duurzame “sport-over-tak” activiteit. 

 

 Lesgevers/begeleiders 

Binnen de gemeentelijke werking beschikt de Stad Mechelen over drie professionele lesgevers en drie 

begeleiders. De stad heeft geen mensen die op vrijwillige basis meewerken aan sportactiviteiten. 

 Promotie 

Qua promotiekanalen zien we dat de stad zich vooral laat informeren dmv folders, de pers, de dienst 

Diversiteit en sportclubs. Hieruit kunnen we concluderen dat de stad een groot aantal communicatiekanalen 

gebruikt om informatie over G-sportactiviteiten te vergaren. 

c) Sportclubs en andere actoren 

Hieronder ziet u een tabel met de verschillende sportverenigingen binnen de stad Mechelen voor personen met een 

handicap, dit zowel voor clubs met een specifieke G-afdeling als clubs met een occasioneel aanbod als een 

geïntegreerde werking. We zien dat de stad een groot aantal verenigingen herbergt. De coördinaten van de 

contactpersonen van elke vereniging staan vermeld in het Excel bestand. 

Sportvereniging Soort werking 

Pitzemburg basket Specifieke G-afdeling 

Racing Mechelen Specifieke G-afdeling 

YR Kv Mechelen Specifieke G-afdeling 

NEOhc vzw Specifieke G-afdeling 

Bc De Nekker Geïntegreerd 

Dansstudio Studio Swing Geïntegreerd 

KVG Mechelen Occasioneel 

VFG Mechelen Occasioneel 

Thila Coloma Scouts Occasioneel 

Recreas                                                                                              Andere 

Sjarabang vzw Andere 

Similes Andere 

Het Grote Plein Andere 

Blindenzorg Licht en Liefde Andere 

De Teugel Andere 

Dolm vzw Andere 

Willekom vzw Andere 

Oikonde vzw Andere 

VVSKM Thila Coloma Andere 

Mechelse vereniging voor verlamden Andere 

Vereniging van ouders van gehoorgestoorde kinderen Andere 

MS Liga Andere 

De Este Andere 
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Naast de verenigingen vroegen we aan de stad Mechelen of er nog andere scholen, instellingen, dagcentra etc. zijn 

waar personen met een handicap verblijven. Hieronder de tabel: 

Naam instelling Soort 

Willekom  Kortverblijf 

Oikonde Pleegzorg en Begeleid Wonen 

Beschermde Werkplaats Mechelen Beschutte werkplaats 

BSO Den Anker Basisschool 

BuSo De Beemden Middelbare school 

Buso St Janshof Middelbare school 

Vrije BSO De Sprankel Basisschool 

Borgerstein Begeleid Wonen Dagcentrum 

 

Ook bestaat er momenteel een samenwerking tussen de stad Mechelen en de Dienst Aangepast Vervoer en de 

MinderMobielenCentrale, beide onderdeel van het OCMW Mechelen. Op deze manier ondersteunt de stad de 

vervoersmogelijkheden voor personen met een handicap. En als laatste is er ook nog een samenwerking met 

Recreas, de G-sportfederatie. Deze gebeurt voornamelijk op vlak van het organiseren van inclusieve sportkampen 

voor kinderen en volwassenen tijdens de schoolvakantie. 

d) Toekomst 

 Bestaande initiatieven 

De Stad Mechelen geeft geen signalen over de al dan niet bestaande plannen ivm het 

uitbreiden/voortzetten van bestaande initiatieven. 

 Nieuwe initiatieven 

Voor het opzetten van nieuwe initiatieven geeft de stad aan dat ze momenteel met een personeelstekort zit. 

Indien er bijvoorbeeld een stagiair bijkomt, wordt het voor hen al veel makkelijker om iets nieuw op te 

zetten. 

 Suggesties 

Geen specifieke suggesties werden gedaan door de stad Mechelen. 

 Ondersteuning sportregio Dijle-Nete 

De Dienst Sport en Welzijn van de stad Mechelen geeft aan dat er in haar regio al meer dan genoeg G-sport 

aanwezig is, op bepaalde momenten zelfs héél veel.  We kunnen zodus aannemen dat ze menen al 

voldoende steun van de sportregio Dijle-Nete te ontvangen. 

 

2.6.2 Bonheiden 

a) Personen met een handicap 

De gemeente Bonheiden vindt dat rolstoelgebruikers, motorisch, visueel, licht mentaal gehandicapten en personen 

met een autismestoornis het meest in aanmerking komen om in het sportaanbod op te nemen. Een behoorlijk 

verschil met Mechelen dus. De gemeente zegt dat deze personen mogelijk kunnen meedoen aan sportkampen, 

indien er voldoende begeleiding beschikbaar is. 

Qua sporten vindt ze dat een algemeen G-sportkamp het meest geschikt is om op te nemen, mits er integratie 

bestaat met omnisport/kleutersportkampen.  
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b) Infrastructuur en materiaal 

De beschikbare infrastructuur voor personen met een handicap beperkt zich in de regio Bonheiden tot de 

gemeentelijke sporthal. De gemeente geeft aan slechts een gedeeltelijke aanpassing te hebben voor personen met 

een handicap. In onderstaande tabel zien we dat de deur(en), toilet(ten), cafetaria en lift(en) aangepast zijn, de 

drempel(s) en douche(s) (nog) niet. 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal X X NEEN x x NEEN 

 

Naast de sporthal beschikt Bonheiden over “Manège Vijverstein” als private sportaccommodatie die toegankelijk is 

voor personen met een handicap. Qua sportmateriaal beschikt de gemeente over een mobiele baskettoren. 

c)Sportaanbod 

De doelstellingen van de gemeente Bonheiden in verband met het sportaanbod, worden door haarzelf als volgt 

omschreven: 

 Eigen werking 

G-sport is geen aparte doelstelling in ons sportbeleidsplan maar wordt mee opgenomen in de globale 

werking van de anders georganiseerde sport (Anders georganiseerde sport bestaat uit sportkampen, 

schoolsport, hartpreventie Gym, en dit van kleuter tot senior nvdr). Aanvankelijk waren er meer G-

sportdoelstellingen omdat er aanvankelijk een sportpromotor zou komen, die er uiteindelijk niet gekomen is.  

Volgens de bevindingen van een collega van APB Sport is de gemeente Bonheiden wel enthousiast over G-

sport, maar de vraag moet vanuit de basis komen.  

 Ondersteuning G-clubs 

Qua doelstelling omtrent de ondersteuning van G-clubs geeft de gemeente aan dat deze clubs financiële 

ondersteuning krijgen indien zij bereid zijn om initiatieven te nemen rond G-sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Budget 

De gemeente Bonheiden heeft, net zoals Mechelen, geen specifiek budget beschikbaar gesteld voor G-

sportactiviteiten. Het budget voor eigen werking is eerder geïntegreerd in de budgetten van het globale 

sportpromotie aanbod. Voor de ondersteuning van clubs ontvangt de sportdienst subsidies van de Vlaamse 

Overheid.  

 Activiteiten 

De gemeente organiseert wekelijks activiteiten rond de sporttak rolstoelbasket. Dit doet ze in samenwerking 

met de stad Leuven die accommodatie, materiaal en lesgevers voorziet voor deze (duurzame) activiteiten. 

Het gemiddeld aantal deelnemers bedraagt vier personen. 

 Lesgevers 

Verder beschikt men niet over de nodige lesgevers, vrijwilligers of begeleiders die personen met een 

handicap kunnen begeleiden. Er zijn wel drie begeleiders aanwezig, maar die zijn niet speciaal opgeleid. 
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 Promotie 

De sportdienst van Bonheiden wordt voornamelijk geïnformeerd door links naar de website van G-sport. Ik 

vind persoonlijk dat er voor Bonheiden meer communicatiemogelijkheden moeten komen, zodat ze beter op 

de hoogte zijn van G-sportactiviteiten. 

c) Sportclubs en andere actoren 

Bonheiden heeft een beduidend lager aantal sportverenigingen dan Mechelen. Hieronder de tabel: 

Sportvereniging Soort werking 

Jeugdrolstoelbasket Junior Bears on Wheels Bonheiden Specifieke G-afdeling 

RC Vijverstein Manège Specifieke G-afdeling 

 

Naast deze verenigingen bestaat er tussen de gemeente Bonheiden en het begeleidingscentrum voor personen met 

autisme (Autigone)  een samenwerking, waarbij het centrum haar turnzaal eenmaal per week uitleent aan de 

gemeente.  Ook werkt de sportdienst samen met G-sportfederaties, maar niet op structureel vlak en enkel bij de 

opstart van de sporttak rolstoelbasket. Met diensten die zich bezig houden met vervoersmogelijkheden voor 

personen met een handicap, is er momenteel geen samenwerkingsverband. 

 

d) Toekomst 

Hoe ziet Bonheiden de toekomst op vlak van G-sport? 

 Bestaande initiatieven 

Voor geplande bestaande initiatieven gaat de gemeente vooral rond rolstoelbasket werken. 

 Nieuwe initiatieven 

Als nieuw initiatief wordt de opstart van G-sportkampen vernoemd. Dit kamp zal geen specifieke promotie 

nodig hebben en zal niet al te veel impact hebben op de organisatie. 

 Suggesties 

De gemeente Bonheiden geeft geen specifieke suggesties naar de toekomst toe. 

 Ondersteuning regio Dijle-Nete 

Volgens de gemeente kan de sportdienst Dijle-Nete haar ondersteunen door het coördineren van gemeente-

overstijgende (interlokale) initiatieven. 

 

2.6.3 Sint-Katelijne Waver 

a) Personen met een handicap 

De gemeente Sint-Katelijne Waver vindt dat personen met een autismestoornis, licht mentaal en motorisch 

gehandicapten het best kunnen geïntegreerd worden in het G-sportaanbod. Net zoals de stad Mechelen vindt men 

het belangrijk om een integratie te bekomen tussen leerlingen die ‘normaal’ kunnen sporten en leerlingen met een 

handicap.  
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De meest geschikte sporten om op te nemen in het aanbod, vinden ze gymnastiek, balsporten en zwemmen. De 

redenen hiervoor zijn ten eerste dat de gemeente momenteel al clubs hebben die deze sporten aanbieden, en ze 

anderzijds deze sporten het meest geschikt vinden voor sportkampen. 

 b) Infrastructuur en materiaal 

De gemeente geeft aan dat haar infrastructuur gedeeltelijk is aangepast aan personen met een handicap. Hieronder 

de tabel met de aanpassingen (gemarkeerd met een x),  waarin u ziet dat men over zowel twee sporthallen als een 

gemeentelijk zwembad beschikt: 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal (2) X X NEEN X (bij 1 sporthal) NEEN X 

Zwembad X X X X X X 

 

Hiernaast is er in de gemeente Sint-Katelijne Waver nog een private accommodatie beschikbaar (TC Heiveld) die 

toegankelijk is voor personen met een handicap. Qua materiaal tenslotte merken we op dat de gemeente over een 

niet-uitleenbare (psycho)motorische set beschikt. 

 

 

c) Sportaanbod 

De gemeente Sint-Katelijne Waver omschrijft haar doelstellingen als volgt: 

 Eigen werking 

“De uitbouw van sportkampen voor buitengewone kinderen, geïntegreerd in de normale sportkampen van 

enkel bij kleuters. Is nu ook bij lagere school en van 1-2 kampen tot alle weken sportkampen (als er natuurlijk 

monitoren zijn).  

 Ondersteuning van clubs 

“Subsidies naar clubs die een G-werking hebben.” 

 Budget 

De gemeente beschikt over een budget van 2000 euro voor de eigen werking, en een budget van 1000 euro 

voor de ondersteuning van G-sportclubs. 

 Activiteiten 

De gemeentelijke dienst zorgt zelf voor een driedaags durend sportkamp (omnisport) met een 

groepsgrootte van 3 – 6 deelnemers. Een vorm van duurzaam sporten dus. 

 

 Lesgevers 

Qua begeleiding beschikt de gemeente over vijf opgeleide lesgevers die moeten bijstaan in de organisatie 

van G-sportactiviteiten.  

 Promotie 
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Voor promoties en informering doet de sportdienst van STK Waver beroep op folders naar scholen 

buitengewoon onderwijs en de op gemeentelijke website.  

 

d) Sportclubs en andere actoren 

Hieronder de tabel met de verschillende sportverenigingen binnen de gemeente STK Waver: 

Sportvereniging Soort werking 

Buitengewoon sportief Gymflex W Specifieke G-afdeling 

G-kids KSK Wavria Specifieke G-afdeling 

Forest Wheels TC Heiveld Specifieke G-afdeling 

Recreas plonst SKW Geïntegreerd 

Recreas Sportclub Katelijne Geïntegreerd 

KVG Andere 

 

Daarbovenop ligt in de gemeente STK Waver het dagcentrum Borgerstein, waar personen met een handicap 

verblijven en waarmee de dienst wel samenwerkt,  enkel niet op sportief vlak. Verder bestaat er geen samenwerking 

met instanties die zorgen voor vervoersmogelijkheden voor mensen met een handicap. Wel werkt de dienst samen 

met Recreas Mechelen, de gehandicaptensportfederatie. 

e) Toekomst 

 Bestaande initiatieven 

In de toekomst wil de dienst Sport en Welzijn van de gemeente bestaande initiatieven zoals sportkampen 

(tijdens schoolvakanties) en de G-sportdag (hopelijk terug in samenwerking met studenten 

sportwetenschappen) verderzetten. 

 Nieuwe initiatieven 

De gemeente heeft voorlopig nog geen plannen om nieuwe initiatieven op poten te zetten. 

 Suggesties 

Men stelt voor om regelmatig overleg te plegen met de G-werkingen om elkaar te ondersteunen en op 

elkaar af te stemmen. 

 Ondersteuning Regio Dijle-Nete 

Hetzelfde als bij suggesties. 

 

2.6.4 Duffel 

a) Personen met een handicap 

De gemeente Duffel heeft geen specifieke voorkeur wanneer het gaat over de sporten/handicaps die opgenomen 

moeten worden in het sportaanbod. Wel zeggen ze dat er interesse bestaat omtrent handbike. Hier wilden ze in het 

verleden al iets rond organiseren, maar wegens een gebrek aan initiatiefnemers is dit er (nog) niet van gekomen. De 

gemeente vindt dat het belangrijk is om een succeservaring te creëren, want succes trekt aandacht en dan gaan er 

ook meer mensen aangezet worden om aan G-sport te doen. 
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b) Infrastructuur en materiaal 

Duffel heeft een uitgebreide sportinfrastructuur die volgens de gemeente gedeeltelijk aangepast is aan de noden van 

personen met een handicap. Hieronder de tabel: 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal X NEEN NEEN NVT NVT X 

Zwembad X X X NVT X X 

 
Atletiekpiste 

X X NEEN 
X 

(chaletafdak) 
NVT X 

 
Voetbalveld 

X (mits 
verleggen 

boordstenen) 
X X X NEEN X 

Turnzalen 
gemeentescholen 

      

 

Daarnaast liggen er binnen de gemeente ook een aantal private sportfaciliteiten die beschikbaar zijn voor personen 

met een handicap: 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal Pollepel Kleedkamer: OK, 
Cafeteria niet 

NEEN x NEEN NEEN NVT 

Tennisclub Pollepel X NEEN NEEN X X (vlak) NVT 

VV Duffel x NEEN ? X NVT NVT 

Fitness Bodyfit Health 
Center 

x NEEN Heren wel, 
dames niet 

X NVT NEEN 

Spring (trampoline en 
klimclub) 

NEEN NEEN NEEN NVT NVT NEEN 

De Rode Pen (vissen) ? ? ? ? ? ? 

  

c) Sportaanbod 

De gemeente Duffel is de enige die een uitgebreid formulier met doelstellingen heeft toegevoegd aan de 

vragenlijst. Het is duidelijk dat deze goed omschreven zijn en de gemeente actief de G-sport promoot. Haar 

doelstellingen voor eigen werking zijn onder te verdelen in strategische en operationele doelstellingen: 

 Eigen werking 

Strategisch: “Maatschappelijk achtergestelde jongeren en sporters met een psychische en/of fysische 

beperking de weg naar de sport doen vinden.” 

Operationeel: “Vanaf 2010 deelname van maatschappelijk achtergestelde jongeren en sporters met een 

fysische beperking van het sportaanbod” + “Vanaf 2009 een samenwerking met psylos voor het organiseren 

van vormingen en info-avonden.” 
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 Ondersteuning van clubs 

De minimale doelstellingen van de gemeente Duffel  voor ondersteuning van clubs worden als volgt 

omschreven: 

 “De sportvereniging heeft een wekelijks sportaanbod gedurende 10 maanden per jaar.” 
 “De sportvereniging heeft minimaal 20 actieve leden.” 
 “De sportvereniging heeft een recreatief en/of competitief sportaanbod.” 

Hier worden nog extra doelstellingen aan toegevoegd. Voor G-sport zijn dit: 
  

 De sportvereniging biedt aan minstens 6 personen met een handicap regulier sport aan 
(wekelijks, 8 maanden per jaar). 

 De sportvereniging heeft een pedagogisch doordacht G- trainingsplan met aandacht voor de 
didactische aanpak, sportmedische accenten, doelstellingen en eigenheid van de doelgroep en 
de sportvereniging heeft sporttechnische geschoolde begeleiders voor de G-leden. 

 
 

 Budget 
 
De gemeente Duffel heeft geen budget voor eigen werking, maar wel 20 678 euro ter beschikking voor de 
ondersteuning van clubs. 

 
 Activiteiten 

 
Er worden geen activiteiten door de gemeentelijke diensten ingericht voor personen met een handicap. 

 
 Lesgevers 

 
De gemeente beschikit eveneens over geen lesgevers/begeleiders/vrijwilligers. Er zijn wel vier vrijwilligers 
uit het G-overleg. 
 

 Promotie 
 

Voor informering en communicatie gebruikt de gemeente een (maandelijkse) sportnieuwsbrief, 
communicatie naar de leden van het G-overleg en verstuurt nieuwsbrieven en losse mailings naar 
verenigingen/instellingen/personen met een handicap. 
 
  
d) Sportclubs en andere actoren 

Hieronder vindt u de tabel met de verschillende vereningen en hun werkingbinnen de gemeente Duffel. 

Tussen de scholen en instellingen (Ter Elst, Sint-Norbertus en bijzondere jeugdzorg Ter Elst) of 

gehandicaptensportfederaties bestaat er momenteel geen samenwerkingsverband. 

Sportvereniging Soort werking 

Marjan vzw 
 

Specifieke G-afdeling 

Recreas Duffel Specifieke G-afdeling 

Psylos Duffel Specifieke G-afdeling 

Turnkring “Oefening geeft kracht” Specifieke G-afdeling 

IKAT (Iedereen Kan Turnen) Geïntegreerd 

Akabe Wadoeda Andere 

Beschut Wonen Este Andere 

Dagverblijf De Maretak Andere 

Jeugdzorg Ter Elst vzw Andere 

KVG Andere 



 

44 
 

PVG Schorshaegen Andere 

PZ Sint-Norbertushuis Andere 

VFG-afdeling Duffel Andere 

Vzw Klim Op Andere 

MS-zelfhulpgroep De Glimlach Andere 

Gemengd Buitengewoon Onderwijs Ter Elst Vzw Andere 

 

Qua samenwerking met vervoersmaatschappijen tenslotte (MinderMobielenCentrale, Handicar via Rolkar 

Antwerpen of Boom, Belbus) is er wel een samenwerking, maar niet expliciet aan sporters gericht. 

 

e) Toekomst 

 

 Bestaande initiatieven 

 

De gemeente Duffel heeft geen sportieve acties gepland in de toekomst. 

 

 Nieuwe initiatieven 

Qua nieuwe initiatieven wil de gemeente nog G-sportkampen organiseren (in samenwerking met de regio 

Dijle-Nete en Sport It vzw) en handbiketochten. 

 Suggesties 

De gemeente geeft aan dat er vooral geïntegreerde werkingen moeten bestaan in samenwerking met 

bestaande initiatieven. 

 

 Ondersteuning Regio Dijle-Nete 

 

De ondersteuning door de regio Dijle-Nete kan volgens de gemeente op twee vlakken gebeuren: 

 

Financieel:  

- tegemoetkomen in deelnamegeld G-deelnemers 
- tegemoetkomen in verloning G-lesgevers 

 
Advies geven: 

- infosessie tijdens AV sportraad 
- pilootclub uitpikken waarmee  de sportregio heel concreet de G-sportwerking uitwerkt; 

delen van good practices, netwerken 

 

2.6.5 Berlaar 

a) Personen met een handicap 

De gemeente Berlaar acht alle handicaps geschikt om op te nemen in het sportaanbod. Qua sporten vindt ze dat 

badminton kan opgenomen worden in het huidige aanbod, maar daar zijn volgens de collega’s van APB Sport weinig 

of signalen over ontvangen. 
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b) Infrastructuur en materiaal 

We zien in de volgende tabel dat de gemeente Berlaar een sporthal, turnzaal en sportschuur in haar regio heeft die 

(gedeeltelijk) toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Verder heeft de gemeente volgens haar geen private 

sportaccommodatie. 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal NEEN X NEEN X NEEN NEEN 

Zwembad ? ? ? ? ? ? 

Turnzaal NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN NEEN 

Sportschuur X NEEN NVT NEEN NEEN NEEN 

 

Daarnaast beschikt de gemeente over twee sportrolstoelen. Deze zijn uitleenbaar (na goedkeuring van het 

sportreglement nvdr.). 

 

c) Sportaanbod 

De doelstellingen van de gemeente zijn als volgt (enkel voor eigen werking): De gemeente wil onderzoek 

doen naar de toegankelijkheid van haar sportinfrastructuur. 

 Budget 

Geen budget beschreven door de gemeente. 

 Activiteiten 

Qua sportactiviteiten organiseert de gemeentelijke dienst eenmalige omnisport-activiteiten. De gemiddelde 

groepsgrootte bedraagt hierbij 20 deelnemers. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar een G-sportdag 

georganiseerd. 

 Lesgevers 

De gemeente beschikt niet over een groep lesgevers/begeleiders/vrijwilligers. 

 Promotie 

Promotie gebeurt via de website (link naar G-sport),  het gemeentelijk infoblad, affiches, flyers en mailings.  

 

d) Sportclubs en andere actoren 

De gemeente geeft aan een enkele sportvereniging te hebben met een occasioneel G-sportaanbod: De 

Tofkes. Verder heeft ze geen andere verenigingen in haar regio. Daarnaast is er de Balderschool, een school 

voor kinderen met een beperking, maar hiermee bestaat geen samenwerkingsverband. Tenslotte is er ook 

geen samenwerkingsverband met bepaalde gehandicaptensportfederaties of initiatieven die 

vervoersmogelijkheden regelen voor personen met een handicap. 

e) Toekomst 

Enkel voor bestaande initiatieven heeft Bonheiden gemeentelijke sportieve acties gepland, namelijk voor de 

G-sportdag. 
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2.6.6 Putte 

(Voor Putte zijn er weinig gegevens beschikbaar. Ze geven aan dat er 8 jaar geleden al een 

toegankelijkheidsonderzoek is geweest) 

a) Personen met een handicap 

Qua sporten om op te nemen in het huidige sportaanbod, vindt de gemeente Putte vooral badminton, handbal en 

basketbal nuttige sporten. 

b) Infrastructuur en materiaal 

 

De huidige sportinfrastructuur van de gemeente is volgens hen wel volledig toegankelijk voor personen met een 

handicap (nochtans zien we in onderstaande tabel dat de inkomdeuren van de sporthal niet toegankelijk zijn). 

Infrastructuur Deur(en) Toilet(ten) Douche(s) Cafetaria Lift(en) Drempel(s) 

Sporthal NEEN X X X X X 

Fitness ? ? ? ? Ja, maar er is ook een trapje, 
ondanks  de lift 

 

 

Hiernaast beschikt de gemeente nog over “Body World Fitness” als private sportaccomodatie. Tenslotte heeft de 

dienst Sport en Welzijn niet het privilege om over aangepast sportmateriaal te beschikken. 

c) Sportaanbod 

De gemeente Putte heeft geen doelstellingen geformuleerd voor G-sport in het algemeen. 

 Budget 

Voor eigen werking is er geen budget voorzien, voor de ondersteuning van clubs geeft de gemeente aan 

dat er in de regio al voldoende G-werking bestaat (door Sint-Katelijne Waver en Heist o/d Berg) 

 Activiteiten  

Er worden geen activiteiten ingericht voor personen met een handicap. 

 Lesgevers 

De gemeente heeft geen lesgevers/begeleiders/vrijwilligers ter beschikking. 

 Promotie 

Ook maakt de gemeente geen promotie voor G-sport. 

 

d) Sportclubs en andere actoren 

Er zijn volgens de gemeente geen sportverenigingen met een G-werking binnen de regio Putte.  Een aantal 

jaar geleden werden verschillende clubs hierover bevraagd, maar niemand had interesse in G-sport. 

 



 

47 
 

e) Toekomst 

Volgens de gemeente Putte kan de sportregio Dijle-Nete haar ondersteuning geven door het organiseren 

van sportkampen in de regio Sint Katelijne Waver, Bonheiden en Mechelen. 

3. Conclusies 
 

3.1 Personen met een handicap 

 
In het algemeen kan ik concluderen dat er een degelijke vraag is naar G-sport in de regio Dijle-Nete. Het is enigszins 
verrassend dat er al redelijk veel personen met een handicap zijn die aan sport doen, en hoopgevend dat diegenen 
die niet sporten bepaalde redenen opgeven waarvoor APB Sport echt een oplossing kan bieden. Zwemmen en 
dansen worden door de sportende momenteel het meest beoefend, en de meerderheid doet 1 x per week of 
meerdere malen per week aan sport. 
 
Veel personen die niet sporten geven, naast praktisch onveranderbare factoren als ‘geen tijd hebben’ of ‘niet graag 
sporten’, toe dat er geen geschikte sportclub in hun buurt is en dat ze niet weten waar te sporten. We kunnen dus 
concluderen dat er dringend nood is aan enerzijds nieuwe sportaccommodatie en daarnaast meer en betere 
informatie naar de gehandicapten toe.  
 
Het is daarnaast duidelijk dat personen met een handicap sporten in teamverband en in een sportclub met gepaste 
begeleiding prefereren boven het individueel, competitief of recreatief sporten.  
 
Qua sporten naar de toekomst toe is er vooral vraag naar resp. zwemmen, dansen, verdedigingssporten, voetbal, 
badminton en turnen. Naast deze conventionele sporten zijn sporten als paardrijden ook erg in trek. Eigenlijk zijn de 
rest van de sporten, buiten atletiek, vissen en korfbal, ook overweegbaar om activiteiten voor te organiseren, 
aangezien ze elk een percentage van bijna 15 % halen. Kortom: er is dus grote vraag naar een verscheidenheid aan 
sportactiviteiten. 
 
Deze mensen willen in het algemeen het liefst op zaterdag aan sport doen. Zondag of woensdagnamiddag (voor 
studenten) zijn ook goede alternatieven. In de week overdag is enkel mogelijk voor bepaalde niet-werkende mensen 
die in dagcentra verblijven. Verder wilt slechts een kleine minderheid na hun werk/ school nog aan sportbeleving 
doen. 
 
Mensen zullen zeker en vast gebruik maken van de nieuwe sportmogelijkheden en staan er grotendeels positief 
tegenover, maar er zijn ook veel twijfelaars die het nog niet weten. Deze mensen kunnen zeker en vast nog 
overhaald worden om gaan te sporten.  
 
Qua vervoersmiddelen zijn de fiets en het openbaar vervoer het meest in gebruik. Een eigen wagen heeft de 
meerderheid niet, maar er zijn veel personen met een handicap die door de ouder(s) kunnen gebracht worden. 
Daarop moet zeker gelet worden bij de opstart van nieuwe sportactiviteiten. 

 
Personen met een handicap die in de stad Mechelen wonen, weten niet waar er voor hen een geschikte sportclub is. 
Ook vinden ze in het algemeen sporten te duur en hebben ze geen vervoer om tot aan de sportaccommodaties te 
geraken.  
 
Het mag wel duidelijk zijn dat deze personen wel graag sporten, itt tot bij andere gemeenten. Slechts een kleine 
minderheid doet in de regio Mechelen niet graag aan sport. Hier zijn dus veel kansen  om mensen aan het sporten te 
krijgen. 
 
Opvallend is dat de Mechelaars het liefst aan verdedigingssporten willen doen. Jammer genoeg zijn er nog geen 
bestaande G-sportclubs die hiervoor activiteiten organiseren. Ook voor de andere twee populaire sporten,  
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zwemmen en dansen, bestaan er nog geen G-sportclubs. Wel is het zo dat voetbal (op plaats 4 van meest populaire 
sporten) goed vertegenwoordigt is in het aanbod G-sportclubs. Twee van de vier bestaande clubs (volgens de G-sport 
site) richten zich volledig op deze sport. 
 
In de regio Waver is de voornaamste reden om niet aan sport te doen, het feit dat de mensen gewoonweg niet graag 
sporten. De sporten die ze wel zouden willen doen in de toekomst (dansen en zwemmen) liggen in de lijn van de 
algemene resultaten. Het liefst willen ze sporten op zaterdag, of op een ander tijdstip (weekdagen of weekdagen 
overdag). Positief is dat er in de regio Sint-Katelijne Waver een G-zwemclub bestaat. Aangezien een groot aantal 
respondenten wil zwemmen, biedt dit zeker mogelijkheden om hier activiteiten rond te organiseren. 
 
Lier is een vreemde eend in de bijt, aangezien er weinig gegevens hierrond zijn verzameld. Een deftige, objectieve 

conclusie of aanbeveling voor deze regio ga ik bijgevolg niet geven. 
 

3.2 Scholen 

 
De scholen voor personen met een handicap zijn steeds voorzien van een eigen turnzaal, soms een eigen sporthal 
maar nooit een eigen zwembad. Elke school bezit wel een eigen grasveld en een speelplaats, en de meeste kunnen 
beroep doen op een buitenschools zwembad. We kunnen concluderen dat de beschikbare accommodatie van de 
school zelf enkel voorziet in de basisbehoeften van de leerlingen, maar dat er wel ruimte is voor de leerkrachten om 
bvb buitenschoolse zwemactiviteiten te organiseren. Als we dan kijken naar de vraag vanuit de leerlingen om aan 
tennis te doen en te fietsen (fietsparcours), zien we dat de scholen geen accommodatie ter beschikking hebben voor 
deze sporten. Hiervoor moet gezocht worden naar alternatieven. 
 
De meerderheid van de scholen heeft een uitgebreid aanbod aan sportgerief dat voldoet aan de behoeften van de 
leerlingen. Natuurlijk is er altijd wel iets dat bijgekocht kan worden om het arsenaal uit te breiden. Naar mijn mening 
is er maar een school die echt nood heeft aan nieuw materiaal, en dat is De Sprankel. Ofwel hebben ze de informatie 
op de vragenlijsten niet goed ingegeven, ofwel hebben ze echt een materiaaltekort. 
 
Het aantal sportlessen dat elke school wekelijks aan haar leerlingen biedt, varieert sterk. Ik denk dat het bij bepaalde 
scholen, die maar 1 sportles per week geven, het bespreekbaar moet zijn een extra les in te passen in het aanbod. 
 
Daarnaast is het sportaanbod tijdens de sportlessen zeer gevarieerd. Goalbal en boccia zijn de enige sporten die 
totaal niet worden aangeboden. Als hier vraag naar is vanuit de leerlingen, kan er met de scholen besproken worden 
deze sporten ook aan te bieden. 
 
Tijdens sportklassen zijn het echter voetbal, atletiek, zwemmen, dansen en basketbal die als sporten het meest 
worden beoefend. Als er vraag naar is vanuit de leerlingen, kan het aanbod mogelijk  verder uitgebreid worden. 
Buiten de schooluren hetzelfde; als de leerlingen vragen om méér te willen dan voetbal en trefbal, de meest 
beoefende sporten buiten de uren, moet naar de mogelijkheden gekeken worden.  
 
Met een gemiddelde groepsgrootte van 11 tot 15 leerlingen per sportles is het frappant dat de sportbegeleiders 
nauwelijks worden bijgestaan door extra verzorgers of beleiders. Dit is enkel het geval bij bepaalde activiteiten, en 
zou nog kunnen verbeterd worden. We weten jammer genoeg niet hoeveel sportleerkrachten er tijdens elke les 
aanwezig zijn. Indien het gaat om twee leerkrachten, dan is het nog in orde. Gaat het om eentje, dan denk ik dat er 
extra begeleiding nodig is voor de leerlingen. 
 
Qua samenwerking zien we dat de meerderheid niet in een fase van coöperatie met andere sportclubs of federaties 
zitten. Om het sportaanbod te kunnen verhogen, is het volgens mij dan ook noodzakelijk om zulke 
samenwerkingsverbanden te creëren.  
 
We zien dat de meeste scholen wel goed communiceren over G-sport met de provinciale of gemeentelijke 
sportdiensten. Dit is toch al een stap in de juiste richting. Er mag wel meer gebruik worden gemaakt van brochures, 
flyers, websites,… etc. om duidelijk en volledig te kunnen informeren naar de scholen toe. 
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Naar de toekomst toe zijn er weinig plannen van de scholen om aan G-werking te doen of om de accommodatie uit 
te lenen voor G-sportactiviteiten. Dit is jammer, maar niet onoverkomelijk. Tenslotte kan sportregio Dijle-Nete de 
scholen ondersteunen door het aanbieden van initiaties en demonstraties, het zoeken naar vervoersmogelijkheden , 
het vinden van nieuwe lesgevers en het uitleveren van sportmateriaal (bvb aan De Sprankel). 

 

3.3 Gemeenten 

 

De handicaps die de gemeenten willen opnemen in het sportaanbod, zijn vooral licht mentaal, motorisch en 

autistisch van aard. Dit zijn eerder lichte handicaps, en de keuze  hiervoor ligt dan ook voor de hand: Het bereiken 

van integratie. Ervoor zorgen dat personen met een beperking op een ‘normale’ manier kunnen meesporten met 

kinderen zonder handicap.  

De meest geschikte sporten voor het sportaanbod zijn volgens de gemeenten basketbal, handbal, badminton, 

zwemmen, gymnastiek en handbiken. Globaal gezien kunnen we stellen dat de meeste sportinfrastructuur van de 

gemeenten volledig of op zijn minst gedeeltelijk is aangepast aan personen met een handicap. De voornaamste 

aangepaste gebouwen zijn de sporthal (gedeeltelijk aangepast in alle gemeenten) en het gemeentelijk/stedelijk 

zwembad.  

De activiteiten die voornamelijk door de gemeentelijke diensten worden georganiseerd, zijn vooral sportkampen, G-

sportdagen  en omnisportdagen. Deze zijn specifiek voor G-sport georganiseerd. Slechts de helft van de gemeenten 

heeft professionele lesgevers/begeleiders in huis. Dit kan beter denk ik. 

Slechts de helft van alle gemeenten heeft aangepast sportmateriaal in huis. Meestal gaat het om materiaal dat niet 
wordt uitgeleend aan derden. Dit kan in de toekomst aangepast worden door bvb het uitleveren van materiaal. 

Het is goed dat de meeste gemeenten concrete doelstellingen hebben in hun beleidsplan. Dit vooral bij de eigen 
werking, voor de ondersteuning van sportclubs zijn er meestal nog geen doelstellingen bepaald. Minder goed is 
echter dat slechts van de zes sportdiensten een concreet budget voorzien heeft in hun beleidsplan. 

De promotie voor G-sport tenslotte wordt vooral gedaan mbv conventionele media zoals folders/infobladen, 

websites, mailings en directe communicatie. Het is tenslotte positief dat praktisch elke sportdienst (behalve Putte) op 

de hoogte wil gehouden van wat er reilt en zeilt in de wereld van G-sport. 

Er is zeer weinig samenwerking aanwezig tussen de gemeenten en andere instellingen waar personen met een 

handicap terecht kunnen. Ook de samenwerking met bvb de MinderMobielenCentrale is nog niet wat het moet zijn. 

Dit is slechts in twee gevallen zo. Daarom pleit ik voor een betere samenwerking tussen de verschillende instanties. 

Naar de toekomst toe is het duidelijk dat de helft van de diensten hun bestaande initiatieven wil verderzetten. Dat is 

goed nieuws, maar er mogen nog meer nieuwe initiatieven komen om het sportaanbod nog verder uit te breiden, 

vind ik. Als nieuwe actie wordt voornamelijk het organiseren van G-sportkampen genoemd. Misschien is het mogelijk 

om tussen gemeenten en scholen/instellingen een sportkamp voor zwemmen, voetbal of dansen (top 5 meest 

gewilde sporten) op te stellen? 

Daarnaast moet er volgens bepaalde gemeenten meer regionaal overleg met de G-werking komen, om betere 

afspraken te maken. De sportregio Dijle-Nete kan tenslotte steun bieden aan de gemeenten door zowel advies, 

financiële steun als coördinatie te geven. 
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4. Aanbevelingen 

 

4.1 Algemeen 

 
o Nood aan nieuwe sportaccommodaties en sportactiviteiten in de hele regio, gebaseerd op de meest gewilde 

sporten (resp. zwemmen, dansen, verdedigingssporten, voetbal, badminton en turnen). Ook kijken naar 
mogelijke andere sporten. 
 

o Rekening houden met onconventionele sporten als paardrijden. 
 

o De nadruk leggen op sporten in teamverband, niet op individueel of recreatief sporten. 
 

o Organisatie van activiteiten op zaterdag. Indien dit niet gaat op zondag of woensdagnamiddag. 
 

o Er zijn veel mensen die nog twijfelen over het al dan niet aan sport doen. Beste is om eens te kijken naar 
manieren om deze twijfelaars te overhalen, bijvoorbeeld door hen extra te informeren of specifieke 
activiteiten organiseren die het best passen bij de individuele behoefte. 
 

o Sportaccommodaties zoeken die goed bereikbaar zijn met zowel de fiets als met het openbaar vervoer. 
 

o Kijken op welke manier de ouders van personen met een handicap kunnen beïnvloed worden om hun 
zoon/dochter aan te zetten om te gaan sporten. 
 

o Kijken of er geen extra begeleiding voor de sportlessen in scholen kan komen. 
 

o Kijken naar de vraag van leerlingen (tennis – fietsparcours) en accommodatie hiervoor zoeken/ vrijmaken. 
 

o Meer communicatie via folders, flyers, websites,… naar de scholen toe voor een duidelijke informering. 
 
 
 

4.2 Regionaal 

 
o Personen in de regio Mechelen zeker extra informeren over de beschikbare sportaccommodaties en/of 

sportactiviteiten. 
 

o Kijken of de prijzen van sportactiviteiten in de regio Mechelen niet verlaagd kunnen worden of meer gratis 
activiteiten organiseren. 
 

o Organiseren van activiteiten ivm verdedigingssporten in de regio Mechelen. Kijken of er geen samenwerking 
tussen de sportclubs kan gebeuren. Ook voor zwemmen en dansen kijken of er niets kan gebeuren. Mensen 
die willen voetballen, informeren over de twee bestaande G-sportclubs. 
 

o In de regio Waver kijken of er geen samenwerkingsverband tussen Borgerstein en sportclubs kan gebeuren 
ivm zwemmen en dansen. Dit liefst op zaterdag of overdag tijdens weekdagen. 
 

o Extra sportmateriaal zoeken voor De Sprankel.  
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5. Bijlagen 
 

o Onderzoeksvoorstel 

o Lege enquête 1: vragenlijst voor personen met een handicap 

o Lege enquête 2: vragenlijst voor gemeentelijke diensten 

o Brief G-sport ouders 

o Brief G-sport scholen 
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1. Situatieschets 

Sportregio Dijle-Nete ILV is een interlokale vereniging met een bovenlokaal samenwerkingsverband op sportief 

gebied van 7 gemeenten. Het is een onderdeel van APB Sport, een departement van het Antwerps bestuur dat 

instaat voor de uitvoering en voorbereiding van het provinciaal sportbeleid. APB Sport biedt financiële en materiële 

ondersteuning aan verschillende sportfederaties, promoot sport via diverse activiteiten, ondersteunt de 

communicatie en werkt nauw samen met andere sportinstanties. Het APB Sport streeft ernaar om elke inwoner van 

de provincie Antwerpen aan het sporten te krijgen, ook mensen met een handicap. Hun welzijn en maatschappelijke 

integratie staan o.a. centraal in het “start to G-sport”-project.  

APB Sport wil in 7 provinciegemeenten in het Dijle-Nete gebied onderzoeken waar er behoefte is aan 

gehandicaptensport. Om hierin een goed inzicht te krijgen denk ik dat een uitgebreid behoeftenonderzoek naar twee 

belangrijke doelgroepen noodzakelijk is. Enerzijds naar personen met een handicap, en anderzijds naar de personen 

die instaan voor het sportbeleid in de verschillende gemeenten. 

2. Doelstelling 

Doelgroep 

Voor het onderzoek nemen we twee aparte doelgroepen. Beide groepen hebben immers verschillende drijfveren op 

vlak van G-sport. Als eerste groep nemen we de beslissers op vlak van G-sport. Dit zijn de mensen die bij de 

sportfederaties -en instellingen instaan voor het algemene sportbeleid. Voor deze doelgroep wordt geen specifieke 

quota gegeven. 

Daarnaast ondervragen we ook de mensen met een handicap om hun specifieke behoeften/drijfveren per regio te 

achterhalen. Het is noodzakelijk dat zij uit de regio Dijle-Nete komen, daarom ook dat er een quota van woonplaats 

vastgelegd wordt. Op die manier kunnen we enkel de personen bevragen die uit de gevraagde regio komen. 

Hoofddoelstelling 

Uit de briefing van de opdrachtgever is o.a. gebleken dat men: 

- Inzicht wil verwerven in de huidige sportbeoefening en behoeften naar G-sport bij mensen met een 

handicap.  

a) Uitzoeken welke sporten de persoon in kwestie uitoefent (wat, wanneer, waarom (niet), hoe vaak, 

waar,...). 

b) Uitzoeken welke sporten de persoon in kwestie in de toekomst nog wil uitoefenen. 

 

- Het aantal personen met een handicap per regio wil inventariseren, samen met de huidige sport-

infrastructuur van de gemeenten en het sportaanbod om mbv. deze informatie te kijken wat de 

mogelijkheden zijn voor G-sport per regio. 

a) Uitzoeken hoeveel personen met een handicap er in de gemeenten zijn en welke handicap ze hebben. 

b) Uitzoeken hoe de huidige sport-infrastructuur is en in hoeverre  die verbeterd kan worden. 

c) Uitzoeken wat het huidige sportaanbod in de regio is en in hoeverre dit verbeterd kan worden 
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Onderzoeksvragen: Kwantitatief 

Doelgroep 1: Personen met een handicap uit de regio Dijle-Nete 

- Welke sporten beoefenen deze personen momenteel? (Waar, wanneer, hoe,..) Indien niet, waarom niet?  

- Zijn er sporten die ze in de toekomst nog willen beoefenen? 

- Zouden ze gebruik maken van nieuwe, toekomstige sportmogelijkheden? Op welke manier willen ze op de 

hoogte worden gebracht van nieuwe sportmogelijkheden? 

- ... 

Doelgroep 2: Personen in het sportbeleid 

- Hoeveel personen met een handicap zijn er in de regio?  

- Wat zijn hun socio-demografische kenmerken en hun specifieke handicaps?  

- Welke sporten/handicaps zouden in de regio gepast zijn om op te nemen in het sportaanbod? Welke niet? 

- I s de huidige infrastructuur in de regio aangepast voor personen met een handicap? Zoja, welke 

aanpassingen zijn er al uitgevoerd? 

- Wat zijn de huidige doelstellingen voor de regio als het gaat om G-sport? 

- Beschikt de regio over aangepast materiaal of aangepaste activiteiten voor personen met een handicap? 

- Zijn er plannen naar de toekomst toe voor een aangepaste sportinfrastructuur? Is daar het nodige budget/ 

nodige personeel voor? 

- Op welke manier worden personen met een handicap momenteel geïnformeerd over G-sport? 

- Heeft u aanbevelingen voor toekomstige activiteiten e.d.? 

- ... 

Onderzoeksmethode 

 
Aangezien er vooral nood is aan een inventarisatie van gegevens, ga ik het accent leggen op kwantitatief onderzoek. 
Kwalitatief onderzoek wordt niet uitgevoerd omdat de opdrachtgever geen behoefte heeft aan het onderzoeken van 
motivaties en diepere inzichten. Naast het afnemen van vragenlijsten bij de beide doelgroepen zal er ook aan 
deskresearch worden gedaan, maar de focus zal dus vooral gelegd worden op het kwantitatieve gedeelte. 
 
Doelgroep 1: Personen die het sportbeleid uitvoeren in de regio Dijle-Nete 
 
Doelgroep 2: Personen met een handicap in de regio Dijle-Nete 
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3. Methodologie 
 
Ik maak gebruik van twee soorten methoden: kwantitatief onderzoek en deskresearch. Het kwantitatief luik zal 
dienen om alle gegevens te inventariseren. Deskresearch zal gebruikt worden om secundaire data te raadplegen, 
zoals bibliotheken, internet en databanken. 

 
Deskresearch 
 
- organisatie/instelling 
- doelgroep 
- andere instellingen/federaties (‘concurrentie’) 
- sportactiviteiten/accommodaties van andere steden 
- huidige communicatie ABP Sport inzake G-sport 
- huidige communicatie andere instellingen/federaties inzake G-sport 
 

Kwantitatief 

Dataverzamelingsmethode 

Aan de hand van twee verschillende surveys ga ik de primaire data voor dit onderzoek bepalen.  

Steekproef 

Als steekproef gebruik ik de gemakssteekproef. Dit betekent dat de vragenlijsten zullen worden afgenomen op 

plaatsen waar we menen personen met een handicap te zullen vinden (scholen, instellingen, dagcentra,..).  

Steekproefomvang 

Mijn opdrachtgever heeft me gezegd dat het aantal respondenten ruw geschat tegen de 1000 personen zal liggen. De 

antwoorden zullen volgens mij zeer uiteenlopend zijn (sporten lijkt me een individueel iets, iedereen heeft er wel een 

andere visie op), dus de variabiliteit tussen in de antwoorden zal waarschijnlijk erg hoog liggen (50 – 50). De 

steekproeffout bedraagt dus 1,96 * 2500/1000 = 4,9 % 
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Rapportering 

Als onderzoeker zal ik voor u, ABP Sport, inzicht verwerven  in de behoefte naar G-sport bij zowel personen met een 

handicap als bij de bevoegde sportinstellingen. Ik ga proberen te achterhalen waar er al mogelijkheden bestaan op 

vlak van gehandicaptensport, welke blinde vlekken er zijn en op welke vlakken er nog potentieel is om gehandicapten 

zo goed mogelijk bij te staan op vlak van G-sport. Ook de inzichten in het sportgebruik van personen met een 

handicap zelf, zullen in het rapport komen te staan.  

Uiteindelijk zal u de resultaten/aanbevelingen aan uw bestuur kunnen voorleggen en plannen kunnen maken om in 

de toekomst het aanbod van gehandicaptensport in de verschillende regio’s te verhogen en/of te verbeteren. 

Uit de briefing is gebleken dat u zowel een rapportering per gemeente als voor de hele regio wenst. Daarnaast zal ik 

zowel algemene als gemeentelijke aanbevelingen formuleren om het rapport mee af te sluiten. 

Het rapport zal bestaan uit: 

 De rapportering zelf 

 Bijlagen: kopieën van de lege vragenlijsten 

 SPSS-bestanden op Cd-rom met alle vragen en antwoorden; 

 Inhoudelijke structuur van de presentatie: probleemstelling, uitgevoerde onderzoeken en resultaten. 
 

 

5. Contactpersonen en coördinaten 

 
Raoul Ruymaekers 
Onderzoeker 
0472/39.82.01 
Raoul.Ruymaekers@studm.lessius.eu  
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