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Inleiding 
 
In september 2003 lanceerde Bart Somers, minister president van de Vlaamse regering, het idee om 
de Olympische Spelen in 2016 naar Vlaanderen te halen. In december 2003 werd door minister van 
Sport Marino Keulen de Stuurgroep Topsport (Bloso, VSF, BOIC, afdeling Jeugd en Sport, kabinet 
Sport) officieel geïnstalleerd. Onmiddellijk werd door de minister aan de Stuurgroep Topsport de 
opdracht gegeven om tegen april 2004 een actieplan op te stellen voor de voorbereiding van 
Vlaamse topsporters op de Olympische Spelen 2016. 
 
De Stuurgroep Topsport bestaat uit : P. De Knop (voorzitter), P. Rowe (secretaris), C. Galle, A. 
Gryseels en J. Wynants (Bloso), D. Van Esser, J. De Smet en M. Spaenjers (VSF), E. De Smedt, C. 
Coomans en R. Roelandt (BOIC), F. Missotten (ministerie, afdeling jeugd en sport) en een 
vertegenwoordiger van het kabinet Sport. 
 
Na 6 vergaderingen finaliseerde de Stuurgroep Topsport einde maart 2004 het actieplan. De 
stuurgroepvergaderingen werden voorbereid in een beperkte werkgroep (C. Galle : voorzitter, P. 
Rowe : secretaris, E. De Smedt (BOIC), J. Wynants (Bloso) en D. Van Esser (VSF)). 
De coördinatie van alle vergaderingen en teksten, alsook de redactie en eindredactie gebeurde door 
het Bloso. 
 
Voor elk concreet voorstel in dit actieplan werd ook de budgettaire weerslag berekend met 
uitzondering van het punt uitbreiding van het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en het nieuwe 
tewerkstellingsproject voor jeugdtrainers topsport (administratie werkgelegenheid van het 
ministerie), en het onderwijsluik van de optimalisering van de topsportscholen (departement 
onderwijs). 
 
Einde 2003 werd het VUB-onderzoek naar het topsportklimaat in Vlaanderen afgerond. Dit 
onderzoek had tot doel om de voornaamste pijnpunten in het huidig Vlaams topsportbeleid bloot te 
leggen met het oog op de verbetering van de huidige concurrentiepositie van Vlaanderen ten 
opzichte van vergelijkbare landen. Hiervoor werden de omstandigheden nagegaan waarin 
topsporters en hun trainers met topsport bezig zijn vanaf de fase van talentdetectie, tijdens de 
periode van talentontwikkeling en de finale fase van topsporter zijn. 
De topsporters, trainers, de sporttechnische coördinatoren en de coördinatoren topsport van de 
Vlaamse sportfederaties werden hierover uitvoerig bevraagd. 
Naast de expertise en competentie van de leden zelf van de Stuurgroep Topsport, liggen de 
resultaten van dit onderzoek mede aan de basis van de in dit actieplan geformuleerde voorstellen. 
 
1. Algemeen kader en fasering 
 
De periode van 13 jaar die ons nog scheidt van de OS 2016 dient opgedeeld te worden in volgende 
fasen :  
 
Fase 1 : korte termijn 
   Dit betekent concreet : 2004 en de periode 2005-2008 (2008 : OS Bejing = focus 1) 
 
Fase 2 : middellange termijn 
              Dit betekent concreet de periode 2009-2012 (2012 : OS = focus 2) 
 
Fase 3 : lange termijn 
              Dit betekent concreet de periode 2013-2016 (2016 : OS = focus 3). 
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De Stuurgroep Topsport stelt voor dat het actieplan zich concentreert op fase 1 nml. 2004 en de 
periode 2005-2008 (politiek : nieuwe legislatuur – nieuwe regering – nieuw regeerakkoord). 
Budgettair is het jaar 2004 een overgangsjaar (de begroting 2004 ligt vast) maar een beslissend jaar 
voor de begroting 2005 (en de daaropvolgende jaren 2006, 2007 en 2008). 
Beleidsmatig is 2004 een beslissend jaar (nieuw regeerakkoord – vorming nieuwe regering).   
Zowel budgettair als beleidsmatig dient het actieplan door de nieuwe Vlaamse regering te worden 
goedgekeurd VOOR DE GANSE PERIODE VAN DE LEGISLATUUR (2004-2008). 
 
Bovendien is 2004 een sleuteljaar inzake sportieve voorbereiding op de Olympische Spelen van 
2016. Immers, het vormen van een medaillekandidaat vergt 10 tot 12 jaar doorgedreven 
topsporttraining (+/-10.000 uren = minimaal 20 u per week, afhankelijk van de sporttak). Dat 
betekent dat de talenten die vandaag via een goed uitgewerkt talentdetectiesysteem worden 
geselecteerd hun top zullen bereiken tussen 2014 en 2016, de periode van selectie en deelname aan 
de Olympische Spelen. 
 
Na de OS 2008 (focus 1) dient een globale evaluatie te gebeuren van de bereikte sportieve 
prestaties om het actieplan bij te stellen met het oog op focus 2 (OS 2012) en focus 3 (OS 2016). 
Op dat ogenblik zal het ook duidelijk zijn of Vlaanderen zich al dan niet kandidaat stelt voor de 
organisatie van de OS 2016. 
 
 
2. Vastleggen (=beslissing van de Vlaamse regering) van de sporttakken die als 

topsport gesubsidieerd worden voor de periode 2005-2008 
 
In het onderzoek naar het topsportklimaat wordt vastgesteld dat de sportfederaties te weinig 
middelen hebben om alle taken uit te voeren die gepaard gaan met een kwalitatieve 
topsportbegeleiding. “Een gebrek aan financiële middelen, mensen en tijd is één van de grootste 
knelpunten vanuit het oogpunt van de sportfederaties. (p.158) Topsportbegeleiding vraagt naar 
een steeds grotere specialisatie en professionalisering.” (p.140) De topsportcoördinator dient 
tegelijk manager te zijn, trainer, en alle sportinhoudelijke taken topsport op nationaal en regionaal 
niveau op te zetten en te coördineren. Dit zijn heel wat taken voor één persoon.  
Er wordt aanbevolen om een voorwaardenscheppend subsidiebeleid te voeren voor topsport, onder 
meer op het vlak van professionalisering en kwaliteitsverbintenissen. 
 
Topsportsubsidies vertrekken in eerste orde van de sporttakkenlijst (sporttakken die door de 
Vlaamse regering kunnen gesubsidieerd worden), gevoegd als bijlage bij het algemeen 
uitvoeringsbesluit van 31 mei 2002 en in tweede orde van een topsporttakkenlijst, vastgelegd in het 
uitvoeringsbesluit van 31 mei 2002 inzake topsport. Vierjaarlijks worden deze topsporttakken door 
de Vlaamse regering vastgelegd, op voorstel van het Bloso en na advies van de Stuurgroep 
Topsport.  
 
De huidige topsporttakkenlijst loopt tot 31/12/2004. Het betreft 26 topsportfederaties, ingedeeld in 
4 categorieën + 1 aparte categorie voor gehandicaptensport (Paralympics). 
Tot 31/12/2004 worden volgende sporttakken (en disciplines) als topsport weerhouden : 

��Olympische en paralympische sporttakken: atletiek (loop- en kampnummers, marathon en 
snelwandelen), badminton, basketbal, boogschieten (doelschieten (olympisch) en field), 
kano/kajak (lijnvaren), wielrennen (weg, piste, mountainbike en cyclo-cross), paardrijden 
(jumping, dressuur en eventing), schermen, gymnastiek (artistiek, ritmisch en trampoline), 
handbal, judo, roeien, zeilen (olympische klasse zeilen en olympische klasse windsurfen), 
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schieten (geweer en pistool), tafeltennis, taekwondo (sparring), tennis, triatlon, volleybal 
(zaalvolleybal), zwemmen, gehandicaptensport (disciplines van het paralympisch 
programma). 

��Niet-Olympische sporttakken: duatlon, gymnastiek (acrobatisch, tumbling en dubbele 
minitrampoline), korfbal, rolschaatsen (snelschaatsen), squash, waterski (tornooi (figuur, 
schans, slalom) en blootvoets), reddend zwemmen (pool). 

 
Het is evident dat de topsportsubsidiëring van de topsportfederaties voor de periode 2005-2008 een 
essentieel onderdeel is van een gericht topsportbeleid van de Vlaamse regering (zie opdracht 
Keulen/Somers) om de medaillekansen van de Vlaamse topsporters op de Olympische Spelen 
(focus 1 : 2008, focus 2 : 2012 en focus 3 : 2016) te verhogen.  
Op te merken valt dat ook niet-Olympische sporttakken als topsport kunnen weerhouden worden, 
rekening houdend met de criteria vooropgesteld in het decreet van 13/7/2001, nml. de 
sportprestaties op internationaal vlak, de uitstraling van de sporttak in binnen- en buitenland, 
alsook de topsportstructuren, de begeleiding en het topsportbeleid van de betrokken 
unisportfederaties. 
Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat tijdig de sporttakken (en dus ook de 
topsportfederaties) worden vastgelegd die voor topsportsubsidies in aanmerking komen in de 
periode 2005-2008, alsook de indeling van de sporttakken in de categorieën en de 
maximumbedragen per categorie (via het uitvoeringsbesluit topsport). 
Het is de decretale opdracht van Bloso dit voor te bereiden ten behoeve van de Vlaamse regering 
die de beslissing terzake neemt. 
De afdeling Topsport van het Bloso zal dit voorbereiden in de periode april-juni 2004 en heeft de 
intentie dit voor te leggen aan de Stuurgroep Topsport uiterlijk in september 2004. 
Van de Vlaamse regering wordt verwacht dat zij uiterlijk einde oktober 2004 een beslissing 
terzake neemt. 
 
Op te merken valt dat wat de Olympische Winterspelen betreft er tot op heden geen enkele sporttak 
is opgenomen in het Vlaamse topsportbeleid. Alleen in het kunstschaatsen (Kevin Van der Perren) 
en short-track (Pieter Gysel en Wim De Deyne) is er momenteel immers sprake van 
topsportprestaties. Het Bloso is in de huidige situatie geen voorstander om sporttakken van de 
Winterspelen op te nemen in het Vlaamse topsportbeleid.  
Het Bloso is wel voorstander om eventueel specifieke ondersteuning te bieden in samenspraak met 
het BOIC om in de komende legislatuur de topsportprestaties in hoger genoemde 
wintersportdisciplines te verbeteren. 
De Stuurgroep Topsport is wel van mening dat indien de Vlaamse Kunstschaatsenbond (erkende 
maar niet gesubsidieerde sportfederatie) en de Vlaamse Short Track Vereniging (niet erkende 
sportfederatie) de logische beslissing zouden nemen om te fuseren (behoren immers tot dezelfde 
internationale schaatsfederatie ISU), er dan een kans bestaat dat deze nieuwe sportfederatie zou 
opgenomen kunnen worden in het Vlaams topsportbeleid. 
 

��Soorten Topsportsubsidies (Bloso-begroting 2004) 
 

a. Subsidies voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden. 
In 2004: 2.030.000 euro.  

b. Subsidies voorbereiding OS, Paralympics, WS en EYOF. 
In 2004: 800.000 euro.  

c. Subsidies participatie in een topsportschool. 
In 2004: 685.000 euro. 

d. Subsidies organisatie van EK, WK en WB. 
In 2004: 237.000 euro. 
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De Stuurgroep Topsport stelt voor (periode 2005-2008) de topsportsubsidies voor de voorbereiding 
en deelname aan internationale wedstrijden (zie a) structureel te verhogen alsook een structurele 
verhoging van de topsportsubsidies voor de topsportscholen (zie c) (zie verder punt 3 van 
actieplan).  
Voorgesteld wordt deze structurele verhoging van de topsportsubsidies te realiseren via het 
optrekken van de maximumsubsidiebedragen per categorie. Voor categorie 1 wordt het 
maximumbedrag verhoogd van 175.000 euro tot 225.000 euro, voor categorie 2 wordt het 
maximumbedrag verhoogd van 100.000 euro tot 150.000 euro, voor categorie 3 wordt het 
maximumbedrag verhoogd van 37.500 euro tot 75.000 euro, voor categorie 4 wordt het 
maximumbedrag verhoogd van 18.600 euro tot 37.500 euro, en voor de categorie 
gehandicaptensport wordt het maximumbedrag verhoogd van 62.000 euro naar 125.000 euro 
(voor de ondersteuning van elitesporters met een handicap, zie punt 11 van actieplan).  
  
Globaal betekent dit een verhoging van 983.400 euro op jaarbasis van de topsportsubsidies 
voor de topsportfederaties voor de voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden 
vanaf 2005. 
  
Het is wel zo dat de verhoogde structurele topsportsubsidiëring geen “blanco cheque” betekent in 
hoofde van de betrokken topsportfederaties. Wel integendeel. De responsabilisering van de 
topsportfederaties en hun concrete engagementen terzake moeten blijken uit hun vierjaarlijks 
beleidsplan (luik topsport) en hun jaarlijks actieplan topsport dat zij conform het decreet moeten 
opstellen voor de periode 2005-2008 (nieuwe olympiade). 

 
��Krachtlijnen van vierjaarlijks beleidsplan/jaarlijks actieplan topsport 

 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “zowel voor de prestatiecriteria voor 
topsporters als bij de selectiecriteria voor jeugd door meer dan de helft van de sportfederaties 
geen internationale prestatienormen gehanteerd worden.” (p.124)  
Bijgevolg werd gepeild naar de ambities van de sportfederaties op korte, middellange en lange 
termijn. “Opvallend was dat een aantal sportfederaties niet de ambities koestert om op lange 
termijn beter te presteren. Slechts de helft van de sportfederaties beoogt op lange termijn finale- of 
medailleplaatsen op de Olympische Spelen, Wereldspelen, Europees kampioenschappen of 
Wereldkampioenschappen (p.124)…Dit resulteert in een topsportbeleid dat erop gericht is om 
prestaties van nationaal niveau te behalen en niet van internationaal niveau.” (p.159)  
 
Niet alle topsportfederaties stellen hun prestatieobjectieven en procesobjectieven op heden even 
scherp. De norm voor topsport moet altijd de internationale top zijn, nml.  

• voor de olympische sporten : het nastreven van een finaleplaats/medaille op een EK, 
WK en OS  

• voor de niet-olympische sporten : een medaille op de Wereldspelen of Paralympics  
• voor de ploegsporten : eindronde op EK of WK, en selectie voor de OS  

Voorafgaand aan het opstellen/indienen van het vierjaarlijks beleidsplan (luik topsport) zal daartoe 
een trilateraal gesprek gevoerd worden tussen Bloso, het BOIC en de topsportfederaties over het 
scherp stellen van de prestatieobjectieven voor de komende olympiade. 
 
De afdeling Topsport zal een specifiek project opstarten “richtlijnen voor het opstellen van het 
vierjaarlijks beleidsplan (luik topsport) en het jaarlijks actieplan topsport”. 
Timing : project klaar in mei 2004.  
In juni 2004 zal dit het voorwerp zijn van een verplichte bijscholing voor coördinatoren topsport en 
de sporttechnische coördinatoren van de topsportfederaties (n=26 in 2004).  
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Het vierjaarlijks beleidsplan (luik topsport) en het jaarlijks actieplan topsport zal door de afdeling 
Topsport van het Bloso met de topsportfederatie worden besproken, desgevallend bijgestuurd, en 
de uitvoering ervan zal strikt worden opgevolgd en gecontroleerd. 
 

��De topsportverantwoordelijke in de sportfederatie 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “de Raad van Bestuur (van de sportfederatie) 
vaak onvoldoende voeling met de topsportwereld heeft, een gebrek aan praktijkervaring en zich 
onvoldoende kan inleven in de evolutie die de topsport de laatste decennia heeft ondergaan. … in 
slechts zeven sportfederaties is de secretaris-generaal fulltime en in slechts één sportfederatie is de 
voorzitter fulltime. Deze vorm van beleidsvoering leidt in veel sportfederaties tot wrevel. Temeer 
omdat de sporttechnische coördinator in slechts zeven sportfederaties en de topsportcoördinator in 
slechts één sportfederatie lid is van de Raad van Bestuur.” (p.125) 
“De voornaamste aanbeveling aan de sportfederaties en met name de Raad van Bestuur, bestaat 
erin het traditioneel, op behoud gerichte beleid te doorbreken. Topsport is geëvolueerd, het 
management van topsport is bij sommige sportfederaties blijven stilstaan.” (p.161) 
 
De Raad van Bestuur van de topsportfederaties dient de ruimte te creëren om de coördinator 
topsport en desgevallend de sporttechnische coördinator toe te laten het integraal topsportbeleid uit 
te voeren, wat hun “core-business” is. 
Binnen elke topsportfederatie dient een “topsportverantwoordelijke” (de huidige sporttechnische 
coördinator of de coördinator topsport) te worden aangeduid, belast met de voorbereiding van het 
vierjaarlijks beleidsplan/jaarlijks actieplan topsport en de uitvoering ervan. De 
topsportverantwoordelijke moet de bevoegdheid krijgen om het topsportprogramma (en een 
specifiek daartoe bestemd budget) van zijn topsportfederatie op te stellen, in te dienen bij de Raad 
van Bestuur, het daar toe te lichten en mee te bespreken. Binnen de topsportfederatie zal een “cel 
topsport” opgericht worden, voorgezeten en aangestuurd door de topsportverantwoordelijke, die 
het door de Raad van Bestuur goedgekeurde topsportprogramma uitvoert. De 
topsportverantwoordelijke moet bovendien deel uitmaken van de instantie die beslist over de 
nationale selectie van topsporters/ploegen, met name de Raad van Bestuur of de topsportcel van de 
nationale koepelfederatie. 
 
3. .Topsportscholen 
 
Op 25 maart 1998 werd het topsportconvenant ondertekend tussen de onderwijs- en de sportsector 
in Vlaanderen. Hiermee werd de basis gelegd van een duurzame en gestructureerde samenwerking 
tussen het secundair onderwijs en de sportwereld. 
De topsportscholen werden opgestart met ingang van het schooljaar 1998-1999 en zijn momenteel 
aan hun zesde schooljaar bezig. Er zijn op dit ogenblik 8 topsportscholen actief (met de specifieke 
studierichtingen “wetenschappen-topsport” in ASO en “topsport” in TSO). 
In deze 8 topsportscholen participeren 14 Vlaamse topsportfederaties en 3 sportfederaties (voetbal, 
golf en ski) die wekelijks 12u specifieke topsporttraining aanbieden en organiseren binnen het 
curriculum (2e en 3e graad). 
Voor het schooljaar 2003-2004 zijn 449 leerlingen/topsporters in de 8 topsportscholen 
ingeschreven. De 8 topsportscholen zijn : Gent (gymnastiek, wielrennen, atletiek en voetbal), 
Meulebeke (voetbal), Vilvoorde (volleybal), Mortsel (tennis, badminton en zeilen), Merksem 
(basketbal, gymnastiek (acro), skiën, zwemmen, judo en voetbal), Leuven (tafeltennis en voetbal), 
Hasselt (taekwondo, handbal, paardrijden, atletiek en golf) en Genk (voetbal). 
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��Analyse van de pijnpunten 
 
Aan de hand van enerzijds het IOS-onderzoeksrapport van 2001 over de evaluatie van het opzet en 
de werking van de topsportscholen in Vlaanderen en anderzijds de evaluatie door de 
sportcoördinatoren van de topsportscholen (2002) werden verschillende pijnpunten gedetecteerd in 
de werking van de topsportscholen en werden adviezen voor remediëring geformuleerd en 
overgemaakt aan de ministers van Onderwijs en Sport. 
Op 19/3/2003 werden deze pijnpunten nogmaals in een formeel advies van de 
begeleidingscommissie van de topsportconvenant aan de ministers van Onderwijs en Sport 
bezorgd. 
Deze pijnpunten hebben vooral betrekking op onderwijsaangelegenheden. Ondanks herhaald 
signaleren van de problematiek, werden tot op heden nog steeds geen concrete maatregelen tot 
remediëring getroffen. 
Dezelfde knelpunten zoals geformuleerd in het evaluatierapport van de sportcoördinatoren van de 
topsportscholen blijken ook uit het onderzoeksrapport naar het topsportklimaat. 
 
De belangrijkste pijn- en aandachtspunten die door de sportfederaties ervaren worden zijn een 
uitbreiding van het aanbod inzake studierichtingen in combinatie met topsport, een internaat 
uitsluitend voor leerlingen/topsporters in de nabijheid van de topsportschool, het aanstellen van een 
coördinator (vrij van lesopdracht) door de topsportschool (= onderwijs), een meer adequate 
ondersteuning van de leerlingen/topsporters wat betreft de studiebegeleiding (studiepakketten), de 
nood aan een uitbreiding van de topsportschool naar de eerste graad van het secundair onderwijs 
(middenschool) en voor sommige sporttakken een flexibel studiesysteem, reeds vanaf 8-9 jaar 
(basisschool), alsook de nood aan een kwaliteitsvolle (top)sportinfrastructuur in de nabijheid van 
de topsportschool. 
 

��Onmiddellijke remediëring van een aantal pijnpunten vanaf het schooljaar 2004-2005 
 
Voorgesteld wordt om volgende extra faciliteiten te bieden voor de topsportscholen die meer dan 
100 leerlingen/topsporters hebben in de 1e + 2e + 3e graad of 4 en meer sportfederaties huisvesten 
in de 1e  + 2e + 3e graad. 
 
Zowel in ASO als in TSO dient een minimum urenpakket omkadering van 20 uur per leerjaar / per 
studierichting topsport voorzien te worden voor de algemene vakken. Tevens mogen de 
studierichtingen topsport (ASO en TSO) niet samenzetbaar zijn. 
 
Er dienen extra studierichtingen in combinatie met “topsport” geprogrammeerd te worden voor 
ASO 2e graad: topsport-talen, topsport-wetenschappen, voor ASO 3e graad: topsport-wiskunde, 
topsport-talen, topsport-wetenschappen en voor TSO 2e graad + 3e graad: topsport (LO), topsport-
secretariaat-talen. 
 
Er dient een implementatie te gebeuren van afzonderlijke topsportklassen in de 1e graad 
(middenschool) waarbij tijdens het curriculum 8 uur topsporttraining gegeven wordt. Deze 
topsportklassen (1 klas per studiejaar) dienen over een gegarandeerd minimumpakket uren 
lerarenomkadering te beschikken die niet gegenereerd dienen te worden door het lesurenpakket van 
de school. Tevens dienen leerlingen/topsporters met een topsportstatuut B in de 1e graad recht te 
hebben op 40 i.p.v. 20 halve dagen gewettigde afwezigheden. 
 
Er dienen structurele faciliteiten verleend te worden voor bepaalde sporten (in elk geval 
gymnastiek, zwemmen en tennis) in de basisschool gekoppeld aan deze topsportschool. Deze 
faciliteiten hebben betrekking op de mogelijkheid om 6 uur topsportvoorbereidende training te 
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organiseren tijdens het curriculum en het verlenen van 40 halve dagen gewettigde afwezigheid 
(conform de huidige regeling in alle richtingen van de topsportschool voor leerlingen/topsporters 
met een B-statuut) voor leerlingen met een topsportstatuut en ingeschreven in dergelijke 
basisschool. 
 
De gegenereerde uren lerarenomkadering dienen door de topsportscholen integraal gebruikt te 
worden voor de studierichtingen topsport (bijwerklessen, individuele begeleiding, opmaak 
studiepakketten, etc.). 
 
Er dient één voltijdse coördinator (vrijgesteld van lesopdracht en aangesteld door onderwijs) 
aangesteld te worden die de volledige coördinatie (bovenbouw, middenschool en basisschool) 
uitvoert met de participerende sportfederaties (gebruik infrastructuur, transport, internaat, 
afwezigheden, planning bijlessen en bijwerking, planning stages, etc). 
 
Het internaat verbonden aan een topsportschool (scholengemeenschap) dient andere 
omkaderingsnormen te krijgen voor leerlingen/topsporters die in internaat verblijven. Het voorstel 
is 1 opvoeder/begeleider per aangevangen reeks van 15 leerlingen/topsporters i.p.v. 1 op 21. 
 

��Integrale remediëring van de pijnpunten en optimalisering van de topsportscholen 
vanaf het schooljaar 2005-2006 

 
Bij het uittekenen van een visie omtrent een volwaardige topsportschool zijn volgende elementen 
van doorslaggevend belang: 
 
De lokalisatie van een topsportschool dient te gebeuren in functie van de ideale 
(top)sportinfrastructuur voor de betreffende sporttakken, liefst in de nabijheid van (bvb. 
universitaire) centra met sporttechnische, sportmedische en sportwetenschappelijke expertise en 
sportinfrastructuur. Voor sommige sporten betekent dit een herlokaliseren van de topsportschool 
(bvb. zeilen en windsurfen). 
De leefbaarheid van een volwaardige topsportschool wordt sterk bepaald door de aanwezigheid 
van een groot aantal leerlingen/topsporters in de topsportschool. Dit heeft immers een sterke 
invloed op het genereren van het aantal uren lerarenomkadering. Hierdoor bestaat er tevens een 
grotere mogelijkheid om een afzonderlijke entiteit topsport binnen de school te organiseren, wat 
zijn weerslag heeft op het creëren van een “topsportvriendelijk klimaat” binnen de school en tussen 
de trainers, de vakleerkrachten en de leerlingen/topsporters. Bovendien zal het internaat, verbonden 
aan een volwaardige topsportschool, eveneens meer leerlingen/topsporters huisvesten, waardoor 
meer mogelijkheden gecreëerd worden om dit internaat uitsluitend te bevolken met 
leerlingen/topsporters, om ook hier een “topsportvriendelijk klimaat” te realiseren. Dit heeft 
consequenties naar voeding, flexibiliteit bij studie en trainingsmomenten, aanstelling van 
opvoeders die topsportminded zijn, etc. 
De leefbaarheid van een volwaardige topsportschool wordt eveneens sterk bepaald door de 
aanwezigheid van meerdere sportfederaties in de school. Immers, de organisatie van de medische, 
paramedische en psycho-sociale begeleiding met de nodige lokalen, de organisatie van de kracht- 
en fitnesstraining en de installatie van audiovisuele lokalen is meer efficiënt in een topsportschool 
die meerdere sportfederaties huisvest. Ook de frequente contacten tussen de trainers van de 
verschillende sporten geeft vaak aanleiding tot een wederzijdse uitwisseling m.b.t. 
trainingsinformatie, sportwetenschappelijke know-how, etc. De aanwezigheid van meerdere 
sportfederaties in een volwaardige topsportschool heeft eveneens zijn weerslag op de organisatie 
en financiering van de transporten voor leerlingen/topsporters en trainers naar de 
sportinfrastructuur, voor stages, etc. 
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Topsportscholen die slechts één sport huisvesten hebben hoger genoemde behoeften niet. Het is 
dan ook aangewezen dat maatregelen getroffen worden teneinde de realisatie van volwaardige 
topsportscholen, rekening houdende met de wensen van de betrokken sportfederaties, te bereiken. 
 
Los van het concept van een volwaardige topsportschool, veronderstelt een optimalisering van de 
topsportscholen volgende maatregelen tot remediëring : 
 
Op het vlak van onderwijsorganisatie 
 
Er dient een implementatie te gebeuren van afzonderlijke topsportklassen in de 1e graad 
(middenschool) waarbij tijdens het curriculum 8 uur topsporttraining gegeven wordt. Tevens 
dienen leerlingen/topsporters met een topsportstatuut B in de 1e graad recht te hebben op 40 i.p.v. 
20 halve dagen gewettigde afwezigheid. 
 
Inzake studiefaciliteiten en studiebegeleiding dienen eveneens een aantal maatregelen getroffen te 
worden waaronder het stimuleren van een flexibele studiebegeleiding door de vakleerkrachten via 
een meer individuele aanpak van de leerlingen/topsporters en het ter beschikking stellen van 
specifieke geïnformatiseerde studiepakketten (afstandsonderwijs), op te maken door de 
begeleidingsdiensten van de onderwijsnetten en de dienst voor onderwijsontwikkeling (DVO) voor 
de vakleerkrachten. Tevens dient aan de leerlingen/topsporters de mogelijkheid gegeven te worden 
om op een meer soepele wijze toetsen en taken af te leggen in functie van hun trainingsprogramma 
en om hun examens te kunnen afleggen buiten de reguliere evaluatieperiodes (noodzakelijk bij het 
samenvallen van de evaluatieperiodes in school en specifieke competities en/of stages). 
 
De uitbouw van de eerste lijnszorg op medisch, paramedisch en psycho-sociaal vlak, dient 
georganiseerd te worden in elke topsportschool in samenwerking met de betrokken sportfederaties. 
 
Op het vlak van sportorganisatie 
 
De combinatie van strengere selectiecriteria voor instap in een topsportschool (zoals nu reeds zal 
gebeuren vanaf het schooljaar 2004-2005), gekoppeld aan een efficiënt systeem van talentdetectie 
door de topsportfederatie zal ertoe leiden dat meer leerlingen/topsporters met meer potentieel in de 
topsportscholen kunnen opgenomen worden. 
 
Er dient een uitbreiding te gebeuren van de instroom van leerlingen/topsporters in de 1ste graad 
teneinde hen voor te bereiden op een grondige en strenge selectie vanaf de 2de graad om zodoende 
de drop-out tijdens 2de en 3de graad terug te dringen (zie hierna middenschool). 
 
De topsportfederaties die in een topsportschool participeren dienen op zeer korte termijn de 
ontwikkelingslijn van hun sport (m.a.w. de verschillende ontwikkelingsfasen tot het 
topsportniveau) te definiëren en vast te leggen. Voor het bepalen van het topniveau moet uitgegaan 
worden van internationale topprestaties (finaleplaats/medaille op EK, WK, WS en OS). De 
verschillende prestatieniveaus, gelinkt aan de ontwikkelingsevolutie, dienen concreet omschreven 
te worden. Op basis van deze ontwikkelingslijn dienen de verschillende selectiecriteria opgesteld te 
worden, en minstens voor de topsportschool gebruikt te worden. Het leerplan van de 
topsportschool dient volledig geïntegreerd te zijn in de ontwikkelingslijn. Daarnaast moeten de 
topsportfederaties via publicaties en bijscholingen voor club- en nationale trainers, de 
ontwikkelingslijn voor hun sporttak op het terrein bekend maken en de toepassing ervan in de 
werking van de clubs en selecties realiseren. 
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De sportfederaties dienen op basis van deze ontwikkelingslijn de noodzakelijke trainingsomvang 
en het wekelijkse trainingsvolume te bepalen voor de opleiding in de topsportschool. Dit zal op 
basis van sportspecifieke parameters moeten vastgelegd worden. Het kan zeker niet zijn dat de 
trainingsarbeid beperkt blijft tot de 12 uren die nu binnen het curriculum gegeven worden. Om 
enige kans op resultaat te behalen dient nog heel wat uren naschools getraind te worden. De 
verschillende ontwikkelingsfasen uit de ontwikkelingslijn dienen ook in het vierjaarlijks 
beleidsplan (luik topsport) van de sportfederatie opgenomen te worden.  
De verhoging van de trainingsarbeid met 12 naschoolse uren per week, betekent voor de 
huidige (14) Vlaamse topsportfederaties met een topsportschool een extra krediet van 
minimum 700.000 euro (20 VTE), te financieren via de verhoging van de decretale 
subsidiëring van de topsportscholen (zie verder : budgettering). 
 
Ten einde de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten is het noodzakelijk dat de 
topsportfederaties (de sportinfrastructuur van) hun topsportschool koppelen aan hun 
trainingscentrum. Dit leidt immers tot het rationeel inzetten van trainers en (para)medische staf, en 
staat eveneens garant voor een betere en vlottere communicatie en begeleiding van de andere 
topsporters. 
 
De topsportfederaties zullen meer aandacht dienen te besteden aan de kwaliteit en de uitstraling 
van de trainers werkzaam in de topsportschool. Gerenommeerde trainers zijn vaak een 
aantrekkingspool voor potentiële leerlingen/topsporters. Er zullen eveneens maatregelen dienen 
getroffen te worden om op regelmatige tijdstippen bijscholingen voor de trainers van de 
topsportscholen te organiseren. 
 
Teneinde een degelijk toezicht te houden op de extra-curriculaire trainingen is het aan te bevelen 
dat deze voor de individuele sporten georganiseerd worden door de topsportfederatie zelf en dat de 
leerlingen/topsporter op internaat zijn. Voor de ploegsporten is het aan te bevelen dat de leerlingen 
naschools trainen in een club met een jeugdopleiding op topniveau of op specifieke trainingen 
georganiseerd door de topsportfederatie, volgens de ontwikkelingslijn die door de VTS en de 
sportfederatie ontwikkeld is, en in nauw overleg tussen de trainers in de club, de topsportfederatie 
en de topsportschool. 
  

��Uitbreiding naar de middenschool  
 
Gelet op het feit dat de sportspecifieke instapleeftijd voor een aantal sporttakken rond de 10 jaar 
ligt en dat het belangrijk is de technische vaardigheden te ontwikkelen vóór de puberteit, is het 
aangewezen de instap in de middenschool te situeren. Ook op onderwijsvlak situeert de fase van 
algemene vorming zich in de middenschool. Door het uitstellen van de definitieve sportieve 
selectie en de onderwijskeuze tot na de middenschool zal het mislukkingspercentage op sportief en 
onderwijsvlak dalen. 
Om een bredere selectiebasis te bekomen zou het interessant zijn dat elke topsportfederatie in haar 
huidige topsportschool reeds in de middenschool 8 uur specifieke topsporttraining (binnen het 
curriculum) zou aanbieden, gefinancierd via de verhoogde decretale subsidiëring van de 
topsportscholen (zie verder : budgettering). 
 
Bovendien dient overwogen te worden om de sportfederaties de kans te geven om in om het even 
welke bestaande topsportschool opleidingen en trainingen te organiseren in hun eigen sport in de 
middenschool. Dit biedt het voordeel dat deze jongeren nog niet verplicht worden om op internaat 
te gaan, maar toch reeds in een cruciale fase (vóór 14 jaar) een goede begeleiding en 
topsportopleiding krijgen. Hierdoor krijgt de sportfederatie eveneens de kans om deze talentvolle 
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jongeren 2 jaar intensief te volgen zodat bij definitieve selectie voor de topsportschool (vanaf de 
2de graad) er met meer zekerheid en meer resultaatgericht kan geselecteerd worden.  
De uitbreiding naar de middenschool van andere topsportscholen valt niet onder de verhoging van 
de decretale subsidies voor topsportscholen, maar wordt gerealiseerd via het tewerkstellingsproject 
jeugdtrainers topsport (zie verder : punt 7 van actieplan). 
 

��Uitbreiding naar de basisschool als voorbereiding op de topsportschool voor 
gymnastiek, tennis en zwemmen 

 
De leeftijd van de eerste internationale successen in deze drie sporttakken situeert zich voor de 
dames tussen 15 en 18 jaar en voor de heren tussen 19 en 21 jaar. Een systematische en 
progressieve opbouw van de prestatie-eigenschappen is de beste waarborg om de top te bereiken. 
Het is dan ook een noodzaak om voor deze sporttakken een voorbereidend programma op de 
topsportschool op te starten in het basisonderwijs. De sportspecifieke instapleeftijd voor tennis, 
gymnastiek en zwemmen ligt immers rond 8 jaar. 
Decentralisatie op provinciaal niveau (twee per provincie, waarvan één bij voorkeur in een 
basisschool gekoppeld aan een bestaande topsportschool) moet de nodige faciliteiten bieden voor 
topsportvorming. Twee basisscholen per provincie met een professionele trainer per sporttak staan 
in voor 6 uur training per week.  
De binding met het gezin is voor kinderen in deze leeftijdsgroep zeer belangrijk. Daarom lijkt het 
aangewezen dat het project in externaat gebeurt. Alleen een basisschool met de vereiste 
sportinfrastructuur op wandelafstand komt in aanmerking. 
De uitbreiding naar de basisscholen valt niet onder de verhoging van de decretale subsidies voor 
topsportscholen, maar wordt gerealiseerd via het tewerkstellingsproject jeugdtrainers topsport (zie 
verder : punt 7 van actieplan). 
 

��Uitbreiding naar de andere sporttakken 
 
Twee topsportfederaties hebben hun interesse laten blijken om een topsportschool te starten, de 
triatlon en duatlonliga (VTDL) en de korfbalbond (KBKB). Voorgesteld wordt dat de huidige 
procedure, waarbij de minister van Onderwijs voorafgaandelijk het bindend advies van het Bloso 
vraagt over de kandidatuur van de sportfederatie, geformaliseerd wordt. De opname van de 
sportfederatie in het topsportbeleid is voor het Bloso een bepalende voorwaarde om een gunstig 
advies te verlenen. 
 

��Budgettering 
 
De realisatie van de uitbreiding naar de middenschool in de topsportscholen waar de 
topsportfederaties actief zijn in de 2de en 3de graad en de uitbreiding naar mogelijk nieuwe 
sporttakken, veronderstelt een extra krediet vanaf 2005 van 400.000 euro per jaar.  
 
Globaal betekent dit voor de topsportscholen een extra krediet van 700.000 + 400.000 = 
1.100.000 euro via de verhoging van de decretale subsidies voor topsportscholen. 
De uitbreiding naar de middenschool van andere topsportscholen en de topsportvoorbereidende 
training in de basisschool zullen gefinancierd worden via het tewerkstellingsproject voor 
jeugdtrainers topsport (zie punt 7 van dit actieplan). 
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4. Bloso-tewerkstellingsproject Topsport  
 

Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “ruim één op vijf atleten (22,9%) aangeeft in 
het verleden problemen, een tekort aan financiële middelen, gekend te hebben waardoor zijn 
sportcarrière belemmerd werd. Een groot deel beoefent naast de sportactiviteiten nog een fulltime 
job, waardoor hij/zij onmogelijk evenveel uren kan trainen.” (p.89) 
 
Op dit moment is in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport een contingent van 43 voltijdse 
equivalenten/arbeidsplaatsen (VTE) voorzien. Momenteel is dit project nagenoeg volzet.  
Vanaf 2005 wordt een uitbreiding van het project gevraagd met 20 VTE aan de minister van 
Tewerkstelling, bij voorkeur nog te beslissen in deze legislatuur. Eind 2005 zal geëvalueerd 
worden of er nog een bijkomende uitbreiding noodzakelijk is met het oog op de periode 2006-2008 
(focus 1). 
 
De criteria voor opname in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport werden in juni 2002 
vastgelegd door de minister van Sport op voorstel van het Vlaams Overlegplatform Topsport 
(voorloper van de Stuurgroep Topsport).  
De criteria voor opname van elitesporters in het tewerkstellingsproject werden als volgt bepaald : 
 

• Voor de individuele sporttakken 
o Olympische sporttakken: 

��12de land op Wereldkampioenschappen 1 
��8ste land op Europese kampioenschappen 1 
��finales op de grootste internationale tornooien ( vooraf te bepalen) 
��32ste plaats op wereldranglijst: badminton, tafeltennis, tennis 

o Paralympische sporttakken2: 
��medaille op Paralympics 
��medaille op Wereldkampioenschappen 

o Niet Olympische sporttakken2: 
��medaille op Wereldspelen 
��medaille op Wereldkampioenschappen 

 
• Voor de Olympische ploegsporten 

o gekwalificeerd zijn voor en bovendien resultaten behaald hebben op 
Wereldkampioenschappen en/of Europese kampioenschappen 

o ploegen met reële kwalificatiekansen voor Olympische Spelen en/of 
Wereldkampioenschappen 

 
Wat betreft de categorie beloftevolle jongeren, zullen de criteria voor opname in het Bloso-
tewerkstellingsproject Topsport per sporttak worden opgesteld door Bloso in samenspraak met de 
betrokken sportfederatie en het BOIC. De criteria voor beloftevolle jongeren zullen enerzijds 
gebaseerd zijn op het prestatieprofiel (de resultaten), waarbij zowel piekprestatie, prestatie-evolutie 
als prestatiedichtheid zullen geëvalueerd worden. Anderzijds zal er ook rekening gehouden worden 
met de intrinsieke kwaliteiten van de beloftevolle jongere. De intrinsieke kwaliteiten zullen moeten 
blijken uit het individueel op schema zitten in het “topsportloopbaanplan”, afgeleid uit de 
ontwikkelingslijn per sporttak. 
 

                                                 
1 de landenplaats dient geëvalueerd te worden in functie van het aantal deelnemende landen 
2 nog meer dan voor de Olympische sporttakken dienen de resultaten in deze twee categorieën geëvalueerd te worden in functie van 
het deelnemersveld 
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De criteria inzake de prestaties voor beloftevolle jongeren zijn op dit moment als volgt vastgelegd : 
��12de land op Wereldkampioenschappen “Jeugd”3 
��8ste land op Europese kampioenschappen “Jeugd” 3 
��Finale op EYOF (European Youth Olympic Festival) 
��Finales op de grootste internationale tornooien (op voorhand te bepalen 

binnen de Stuurgroep Topsport) 
��12de plaats op de wereldranglijst van de respectievelijke leeftijdscategorie3 

 
Aan de betrokken topsporters wordt een wedde uitbetaald conform de gangbare Bloso-barema’s, 
gebaseerd op het behaalde diploma.  
 
Tot op heden is er voor de topsporters in het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport geen specifiek 
krediet voorzien voor de persoonlijke omkadering en begeleiding.  
Het lijkt dan ook noodzakelijk naar de toekomst toe een specifiek budget voor deze 
persoonlijke omkadering en begeleiding te voorzien (25.000 euro per topsporter per jaar = 
1.575.000 euro per jaar voor 63 topsporters) voor terugbetaling van de gemaakte kosten, 
zoals reis-en verblijfkosten in binnen- en buitenland, specifieke of (dure) hoogtechnologische 
materialen, onkosten van de persoonlijke trainer, etc. 

 
5. Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “één op drie topsporters (33%) uit de 
bevraagde doelgroep tijdens de studietijd geen gebruik kon maken van enige speciale 
topsportfaciliteiten, noch op het niveau van secundair onderwijs, noch op het niveau van 
hoger/universitair onderwijs.” (p.72) 
 
Dit project is recent opgestart (academiejaar 2003-2004) en vindt zijn basis in het 
topsportconvenant Hoger Onderwijs. 
Op dit ogenblik hebben 5 topsportstudenten een arbeidscontract met het Bloso, waarbij de wedde 
70% bedraagt van de gangbare Bloso-barema’s, afhankelijk van het diploma. 
Door het BOIC wordt voor deze topsporters/studenten voor hun topsportprogramma een budget 
van 20.000 euro per topsporter/student per academiejaar voorzien. Het Bloso betaalt aan de 
betrokken onderwijsinstelling, die verondersteld wordt de noodzakelijke studie- en 
examenfaciliteiten te verlenen, een bedrag van 3000 euro voor de studiebegeleiding. 
In het huidig academiejaar komen enkel elitesporters in aanmerking (criteria zie punt 4 van 
actieplan). Het is de bedoeling om vanaf het academiejaar 2004-2005 dit project uit te breiden naar 
de beloftevolle jongeren. Wat betreft de categorie beloftevolle jongeren gelden dezelfde criteria 
inzake prestaties als voor de beloftevolle jongeren van het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport 
(zie punt 4 van actieplan). 
Vanaf het academiejaar 2004-2005 zal het aangaan van een individueel leertraject (het spreiden 
van het curriculum over een groter aantal jaren dan voorzien) een noodzakelijke voorwaarde 
worden voor opname in het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs. Eén van de centrale 
doelstellingen van het project is immers om de topsporter/student de kans te bieden om voldoende 
tijd vrij te maken voor de sportieve voorbereiding op topprestaties. 
 
Geraamd wordt dat ingevolge deze uitbreiding een 20-tal beloftevolle jongeren voor het 
academiejaar 2004-2005 in aanmerking zullen komen voor dit project en dat dit aantal in de 
daaropvolgende jaren (2005-2008) nog zal toenemen. 
                                                 
3 “jeugd” : de leeftijdscategorie voorafgaand aan de seniorencategorie 
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Budgettair betekent dit voor 2005 een bijkomende financiële inspanning van 860.000 euro (20 
topsporters/studenten x 3.000 euro onderwijsbegeleiding + 20.000 euro loonlast + 20.000 euro 
individuele omkadering). Eind 2005 zal geëvalueerd worden of er nog een bijkomende 
uitbreiding noodzakelijk is met het oog op de periode 2006-2008 (focus 1). 
 
6. Pool van toptrainers 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “89% van de trainers van mening is dat het 
beroep van toptrainer onvoldoende erkend wordt in Vlaanderen. 71% beoordeelt de 
carrièreperspectieven voor toptrainers in Vlaanderen onvoldoende tot slecht. De trainers geven als 
belangrijkste noden weer (p.90) :  

- betere vergoedingen voor trainers  
- een trainersstatuut 
- uitbreiding van de faciliteiten op het werk 
- uitbouw van een professioneel kader en een degelijke structuur en een echte sportcultuur” 

 
“Volgens de bevraagden zouden er gemiddeld nog drie federatietrainers en vier assistent-trainers 
aangetrokken moeten worden om optimaal te functioneren.” (p.120) 
“63% van de bevraagde trainers oefent naast de trainingsactiviteiten nog ander betaald werk uit. 
Het grootste deel van de trainers verdient met zijn/haar sporttak minder dan 10.000 Euro per jaar. 
Slechts 17% van de trainers heeft een schriftelijk arbeidscontract. Een gebrek aan sociale 
zekerheid is een voorname reden waarom trainers niet kunnen kiezen voor hun sport.” (p.86) 
 
De Stuurgroep Topsport stelt vast dat in een groot aantal sporttakken te weinig of geen expertise en 
competentie van toptrainers aanwezig is in Vlaanderen. Waar dit wel het geval is combineren 
Vlaamse toptrainers hun trainersloopbaan vaak/meestal met een half- of voltijdse baan, omwille 
van werkzekerheid, sociaal statuut en loon. Dit betekent dat weinig Vlaamse toptrainers 100% als 
professionals met topsport bezig zijn. Buitenlandse toptrainers zijn op dit moment vaak 
onbetaalbaar voor de Vlaamse topsporters/topsportfederaties.  
Voorgesteld wordt een pool te creëren van Vlaamse en buitenlandse toptrainers i.f.v. de 
concrete noden per sporttak voor de periode 2005-2008 (verlengbaar). 
Wat de Vlaamse toptrainers betreft is het de bedoeling een competitief loon te voorzien 
(marktwaarde), ongeacht het tewerkstellingssysteem (detachering, loopbaanonderbreking, …) om 
de beste Vlaamse toptrainers op te nemen in deze pool. Dezelfde competitieve verloning geldt 
uiteraard ook voor het aantrekken van buitenlandse toptrainers. Vanuit de afdeling Topsport van 
het Bloso zullen deze toptrainers ad hoc in de betrokken topsportfederaties worden ingezet, om hun 
beloftevolle jongeren en elitesporters optimaal te omkaderen en voor te bereiden op 
topsportprestaties. De toptrainers in de pool krijgen de bijkomende opdracht om de permanente 
trainingstechnische begeleiding te doen van trainers A en niet-gediplomeerde toptrainers in de 
betrokken sporttakken (sportfederaties). 
In dit project kunnen naast de klassieke toptrainer/coach ook, maar in beperkte mate, 
hooggespecialiseerde kracht- en conditietrainers worden opgenomen, die kunnen worden ingezet in 
meerdere sporttakken (sportfederaties). 
 
De loonkost van 1 VTE toptrainer met internationale expertise wordt geraamd op 60.000 
euro/jaar. Rekening houdend met de combinatie van enerzijds het aantal topsporters en 
anderzijds het aantal topsporttakken, wordt voorgesteld om in 2005 een contingent te 
voorzien van 42 VTE (Vlaamse en buitenlandse) toptrainers (60.000 euro x 42 = 2.520.000 
euro). Hierbij wordt uitgegaan van 63 tewerkgestelde topsporters en 25 
topsporters/studenten. 
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Naast het loon dient uiteraard een extra krediet te worden voorzien voor de terugbetaling 
van de gemaakte onkosten (reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland, 
communicatiekosten, …) Deze onkosten worden geraamd op 10.000 euro per toptrainer 
(420.000 euro per jaar voor 42 VTE toptrainers). 
Globaal betekent dit een extra budget van 2.940.000 euro per jaar. 
  
7. Tewerkstellingsproject voor jeugdtrainers topsport 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “de helft van de trainers (58%) aangeeft niet 
in staat te zijn om aan talenten voldoende extra aandacht/faciliteiten te kunnen bieden. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is een gebrek aan tijd door de combinatie met een job en het gezin. 
Een tweede probleem is het tekort aan (geschikte) accommodaties en tenslotte is er een gebrek aan 
financiële middelen.” (p.87) 
 
Topsport op een kwalitatief en pedagogisch verantwoorde wijze overbrengen naar jonge potentiële 
topsporters moet van bij aanvang gebeuren onder leiding van gespecialiseerde en gekwalificeerde 
trainers/begeleiders. Derhalve is er naast het aantrekken van toptrainers (zie punt 6 van actieplan) 
bijkomend nood aan het aantrekken van deskundige jeugdtrainers.  
Vandaar het voorstel om een tewerkstellingsproject voor jeugdtrainers topsport op te starten. 
 
De sporten waarvoor men op zeer jonge leeftijd (8 tot 12 jaar) specifieke en deskundige 
begeleiding moet voorzien om uitzicht te krijgen op het later beoogde topniveau, kampen met het 
probleem dat hun sportclubs deze noodzakelijke basisopleiding noch inzake trainingsvolume, noch 
inzake begeleidingsniveau kunnen aanbieden, waardoor de sportfederatie voor een zware – en 
vandaag niet in te vullen – verantwoordelijkheid wordt geplaatst.  
 
Voor sporttakken waar de topsporttraining zeer vroeg dient aan te vangen (zwemmen, tennis en 
gymnastiek, …) stelt dit probleem zich reeds op het niveau van de basisschool. Meer nog, binnen 
deze sporten wordt het een absolute noodzaak om professionele jeugdtrainers topsport aan te 
trekken, om de betrokken jongeren een goede topsportgerichte basisopleiding te bieden, en hen 
toch in hun vertrouwde familiale omgeving te laten gedijen (geen internaatformule). De kans dat 
zij op 14 jaar hun selectie voor de topsportschool behalen, zal toenemen en het gevaar op drop-out 
na instroom in de topsportschool kan met dezelfde maatregel verminderd worden. 
 
Ook voor sporttakken die nood hebben aan uitbreiding van de topsportschool naar de eerste graad 
(middenschool) zou de begeleiding in de eerste graad van elk van de bestaande topsportscholen 
naast de topsportschool die de sporttak momenteel huisvest in de 2de en 3de graad kunnen gebeuren 
door de jeugdtrainers topsport die aangeworven worden binnen dit tewerkstellingsproject. De 
instroom in de topsportschool in de 2de en 3de graad kan daardoor vlotter verlopen. Bovendien kan 
de eerste graad op deze wijze ook wat topsport betreft als een echte observatiegraad beschouwd 
worden, met een betere definitieve selectie bij aanvang van de tweede graad van de topsportschool 
tot gevolg. Voor elk van de sporttakken in dit project, moet de optimale trainingsomvang 
(uren/week) in de jaren voorafgaand aan de definitieve selectie voor de topsportschool (2de graad 
secundair onderwijs) gedefinieerd worden. De inzet van de tewerkgestelde jeugdtrainers topsport 
zal immers progressief toenemen in functie van de gewenste trainingsomvang op elke leeftijd. 
 
De taken van de jeugdtrainers topsport binnen dit tewerkstellingsproject zijn: 

• De noodzakelijke opleiding en begeleiding verzorgen van de getalenteerde jongeren op 
basisschoolniveau en/of in de eerste graad van het secundair onderwijs. 
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• Begeleiding van de sportclubs in de regio inzake noodzakelijke basisopleiding, door het ter 
beschikking stellen van meerjarige opleidingsprogramma’s en specifieke bijscholingen 
(clinics) voor gediplomeerde trainers in de clubs. 

• Talentdetectie door scouting van jongeren in de clubs, als voorbereiding op selectie voor de 
topsportgerichte basisopleiding door de sportfederatie/topsportschool. 

 
Vanuit deze visie is het ook aangewezen om binnen de Vlaamse Trainersschool een specifieke 
module “topsportgerichte jeugdtraining” te creëren (aansluitend op de opleiding trainer A) voor de 
opleiding van hooggespecialiseerde jeugdtrainers topsport. 
 
De jeugdtrainers topsport in dit tewerkstellingsproject moeten trainer A zijn of geassimileerd in 
hun sporttak m.i.v. de specifieke module “topsportgerichte jeugdtraining”. Naast dit diploma 
moeten de jeugdtrainers topsport relevante ervaring hebben inzake topsport en/of topsportgerichte 
training bij jongeren. 
 
Voor elk van de drie sporttakken (gymnastiek, tennis en zwemmen) worden in de eerste fase (focus 
1 : tot OS 2008) maximaal 10 regio’s bepaald door de sportfederatie (2 per provincie), regionaal 
verspreid over Vlaanderen. Iedere regio werkt vanuit een centraal gelegen en goed bereikbare 
basisschool, met bestaande en geschikte sportaccommodatie voor topsportgerichte basistraining. 
Bijkomend wordt aan 6 sporttakken (nader te bepalen) de kans geboden om op 5 plaatsen (één per 
provincie) een topsportvoorbereidende opleiding te organiseren in de eerste graad van de 
topsportschool.  
Dit betekent dat in de eerste fase (2005-2008) maximaal 60 VTE betrekkingen in dit 
tewerkstellingsproject voor jeugdtrainers topsport worden voorzien. 
 
8. Begeleiding en ondersteuning van de topsportfederaties 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “de begeleiding van de sportfederaties door 
de overheid en/of overkoepelende organisaties nog aanzienlijk kan worden verbeterd. De 
sportfederaties geven te kennen nood te hebben aan bijkomende begeleiding op het vlak van 
sportspecifieke aspecten, zoals (para)medische begeleiding (44% van de federaties vindt deze 
onvoldoende tot slecht), mentale begeleiding (48%), trainingsplanning en periodisering (52%). Op 
bestuurlijk vlak kan meer aandacht gaan naar begeleiding in professionalisering van de 
sportfederaties (60%), doorstroming van wetenschappelijke informatie (80%), beleidsvoering voor 
topsport (42%) en juridische aspecten (38%).” (p.127) “Binnen de afdeling Topsport van het 
Bloso dienen derhalve personen verantwoordelijk te worden gesteld voor de begeleiding van de 
sportfederaties in deze verschillende domeinen.” (p.159) 
  
Een groot deel van de basisexpertise inzake topsportbegeleiding en topsportondersteuning is 
sporttakoverschrijdend. Talentdetectie, talentontwikkeling, plannen en periodiseren, mentale 
begeleiding, krachttraining, blessurepreventie, voedingsbegeleiding, rughygiëne en 
houdingsperceptie, etc. zijn voorbeelden waarvan de basisexpertise over verschillende sporttakken 
heen gelijklopend is, en waarbij de begeleiding en ondersteuning in eerste instantie 
sporttakoverschrijdend kan en moet aangeboden worden.  
  

��Talentdetectie en talentontwikkeling 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “er slechts weinig sporttakken zijn in 
Vlaanderen waar de sportfederatie op een gestructureerde basis aan talentdetectie doet. Liefst 9 
sportfederaties geven zelf aan dat een kwart van de jongeren die er in hun sporttak voor in 
aanmerking komen, niet wordt ontdekt met hun huidig selectiesysteem. De samenwerking met 
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scholen en clubs is beperkt. Veel sportfederaties (14) starten bovendien te laat met hun actieve 
zoektocht naar talenten. Bij te veel sportfederaties staat de prestatie centraal. Er wordt 
voornamelijk (23 sportfederaties) geselecteerd via competitie, vaak naast een uitnodiging op 
selectietrainingen. Verder blijkt dat een kwart van de jongeren op toevallige wijze wordt 
ontdekt.”(p.64) 
“De talentontwikkeling komt volgens atleten, trainers en sportfederaties in Vlaanderen het meest 
voor verbetering in aanmerking.” (p.58) “De atleten en trainers geven als voornaamste knelpunten 
aan: een onvoldoende professionele aanpak, een gebrek aan steun voor opkomend talent en het 
ontbreken van financiële middelen en van bepaalde begeleidingsvormen, onder meer op 
(para)medisch vlak.” (p74) 
“De overheid zou hier een faciliterende rol kunnen spelen. Enerzijds door meer  
beleidsvoorwaarden te koppelen aan de subsidies. Anderzijds door aan de hand van een actieve 
begeleiding en een uitgebreide informatievoorziening het talentdetectiebeleid in Vlaanderen te 
structureren.” (p134) 
 
Binnen de afdeling Topsport van het Bloso werd een instrument voor talentdetectie en 
talentontwikkeling uitgewerkt.  
De topsportfederatie geeft door het beantwoorden van een reeks vragen (n=175) een beeld over 
negen categorieën van relevante onderwerpen i.v.m. haar systeem van talentdetectie en 
talentontwikkeling (operationele talentomschrijving, sportoverschrijdende criteria, 
sporttakspecifieke criteria, controle op het sportief traject, waarde van de beoordeling, 
meetbaarheid van de beoordeling, humane/sociale/ethische/pedagogische criteria, toepassen van 
het principe van de prestatiepiramide en effectiviteitanalyse), telkens met betrekking tot de 
verschillende stappen van de fase talentdetectie (talentidentificatie, talentopsporing, talentselectie) 
en de fase talentontwikkeling (begeleiding en evaluatie). 
De antwoorden worden beoordeeld en verwerkt tot een gedetailleerde sterkte-zwakte analyse, 
waarbij richtlijnen voor remediëring en optimalisering worden opgesteld. 
Dit instrument is begin 2004 uitgetest via een pilootproject bij drie topsportfederaties, nml. tennis, 
zwemmen en basketbal. Naar aanleiding van de evaluatie van het pilootproject zal het instrument 
talentdetectie desgevallend worden aangepast (mei 2004).  
 
Vóór 1 september 2005 zal het systeem van talentdetectie en talentontwikkeling van alle 
topsportfederaties doorgelicht zijn. Alle topsportfederaties zullen in juni 2004 verplicht deelnemen 
aan een bijscholing/workshop hieromtrent. Het optimaliseren van het systeem van talentdetectie en 
talentontwikkeling zal verplicht deel uitmaken van het door de topsportfederaties jaarlijks in te 
dienen actieplan topsport (vanaf 2006). 
 
In 2005 is hiervoor een extra budget van 85.000 euro noodzakelijk, voor de periode 2006-
2008 is een jaarlijks bedrag van 10.000 euro noodzakelijk. 
 

��Topsportervolgsysteem 
 
In het onderzoek naar het topsportklimaat wordt de sportfederaties aanbevolen “om vanaf heden 
duidelijke profielen van alle geselecteerden bij te houden en op elke leeftijd aan te vullen. Dit zal 
de sportfederaties in de toekomst de mogelijkheid bieden terug te blikken op de eigenschappen van 
jonge talenten die het wel en niet hebben gemaakt. (p.137) Aan de sportfederaties raden we aan  
om een atletenvolgsysteem op te stellen.” (p. 141) 
 
Een topsportervolgsysteem koppelt in een databank informatie over de geleverde prestaties van de 
(potentiële) topsporters aan gegevens die verband houden met de individuele ontwikkeling 
(trainingsbelasting, competitieniveau, begeleidingshistoriek, letselhistoriek, lichamelijke groei en 
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biologische ontwikkeling). Een goed uitgebouwd topsportervolgsysteem stelt de topsportfederaties 
in staat om de weg die topsporters afleggen om aan de top te geraken in detail te reconstrueren en 
biedt de referentie voor de te volgen ontwikkelingslijn voor toekomstige topsporters. Het laat toe 
om potentiële topsporters te situeren ten opzichte van de ontwikkelingslijn. Daarnaast laat het op 
termijn ook toe om jonge potentiële topsporters gericht (bij) te sturen op basis van sporttak- en 
leeftijdsspecifieke referentiewaarden. Bestaande referentiewaarden van Vlaamse en buitenlandse 
topsporters moeten zoveel mogelijk geïntegreerd worden in het topsportervolgsysteem. 
 
Momenteel is een dergelijk systeem in slechts enkele topsportfederaties enigszins operationeel.  
Bloso zal daarom een topsportervolgsysteem� uitwerken, dat modulair aan de noden van de 
verschillende topsportfederaties zal worden aangepast. De topsportfederaties zullen 
geresponsabiliseerd worden voor het bijhouden van gegevens van de (potentiële) topsporters die 
opgevolgd worden in het kader van talentdetectie, de leerlingen/topsporters, de beloftevolle 
jongeren en de elitesporters. Enerzijds zal maximaal aandacht besteed worden aan het 
gebruiksvriendelijk maken van de toepassing. Het systeem zal ondermeer toelaten om gegevens 
van een (eveneens te ontwerpen) digitale trainingsagenda eenvoudig over te nemen.�Anderzijds 
zullen de topsportfederaties via workshops begeleid worden bij het in gebruik nemen van het 
topsportervolgsysteem.  
Alle gegevens zullen centraal worden bijgehouden door de afdeling Topsport van het Bloso en als 
bijkomende referentie voor talentdetectie gebruikt worden i.s.m. de topsportfederaties. 
 
De basistoepassing en de software implementatie zullen in 2004 worden uitgewerkt. In de loop van 
het schooljaar 2004-2005 zal een proefproject in drie topsportfederaties met een topsportschool 
worden opgestart. Na evaluatie zal het topsportervolgsysteem gaandeweg operationeel gemaakt 
worden in alle topsportfederaties in de periode 2005-2008.  
 
Voor dit project is de halftijdse inzet van een informaticus vereist gedurende één jaar voor 
het ontwerpen van het topsportervolgsysteem en een jaarlijks budget van 15.000 euro voor 
softwarelicenties en opleiding in het gebruik van een digitale trainingsagenda. 
 

��Trainingstechnische begeleiding 
 

Trainingstechnische begeleiding is een opdracht die de topsportfederaties in eerste instantie zelf 
moeten invullen op het terrein. Het coördineren en ondersteunen van de trainingstechnische 
begeleiding en het integreren van sporttakoverschrijdende expertise in de werking op het terrein, 
zijn opdrachten voor de afdeling Topsport van het Bloso en het topsportdepartement van het BOIC. 
Hierover zullen tussen beiden naar de toekomst toe concrete afspraken worden gemaakt. 
 
Plannen en periodiseren 
 
Dit project zal de Vlaamse topsportfederaties helpen om de optimale ontwikkelingslijn van 
potentiële topsporters te omschrijven en om methoden tot “individualiseren” van die 
ontwikkelingslijn in kaart te brengen door inzicht bij te brengen in optimale trainingsbelasting 
(volume, intensiteit) en de meest geschikte trainingsdynamiek (spreiding, variatie, 
supercompensatie).  
De expertise rond correct plannen en periodiseren zal ter beschikking gesteld worden van de 
directe begeleidingsgroep van de (potentiële) topsporters. Hierdoor kunnen getalenteerde jongeren 
reeds vroeg in hun carrière de correcte attitudes met betrekking tot plannen en periodiseren 
bijgebracht worden. Dit moet enerzijds leiden tot een volledig ontplooien van het individueel 
talent, anderzijds moet de potentiële topsporter steeds beter gaan presteren op het ogenblik van 
belangrijke wedstrijden. 
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Vanuit een inventarisatie van de sporttechnische en sportfysiologische kenmerken van de 
(potentiële) topsporters per sporttak wordt het topsportprofiel ontwikkeld. De topsportfederaties 
worden gemotiveerd en geholpen om de voor hun sporttak relevante fysieke belasting te 
omschrijven, te kwantificeren en te inventariseren.  
Tevens worden de topsportfederaties ondersteund om databanken met ontwikkelingsgegevens van 
jonge talenten aan te leggen, mede d.m.v. gebruik van een digitale trainingsagenda, databanken 
met gegevens van hun eigen topsporters en van andere internationale topsporters aan te leggen, en 
om die databanken te gebruiken, te actualiseren en desgevallend bij te sturen. 
Gespecialiseerde medewerkers van de afdeling Topsport van het Bloso zullen stapsgewijs de 
topsportfederaties begeleiden om sportrelevante tests en metingen accuraat te interpreteren en om 
in te spelen op de afwisselingen tussen verschillende niveaus van fysieke belasting in wedstrijd.  
Tot slot zal ondersteuning geboden worden bij het zoeken naar een sporttakspecifieke strategie om 
toptraining bij te sturen. 
Dit actiepunt zal inzake structurele aanpak (begeleiding van de trainers van de topsportfederaties 
en de topsportscholen) gerealiseerd worden door de afdeling Topsport van het Bloso. De 
coördinatie van de begeleiding van individuele topsporters (elitesporters en beloftevolle jongeren) 
zal gerealiseerd worden door het BOIC, in samenspraak en overleg met de afdeling Topsport van 
het Bloso. 
  
In de periode 2004-2008 zullen progressief alle topsportfederaties in dit project opgenomen 
worden. Hiertoe wordt vanaf 2005 een jaarlijks budget van 45.000 euro vooropgesteld. 

 
Digitale beeldvorming 
 
Digitale beeldvorming is een onmisbaar element geworden in de moderne sporttak- en 
lichaamsspecifieke begeleiding van topsporters, zowel op sporttechnisch als op (para)medisch 
vlak. Vier Vlaamse topsportfederaties (tennis, volleybal, badminton en tafeltennis) werden eind 
2003 vanuit Bloso uitgerust met spitstechnologisch materiaal en know-how om visuele feedback 
(in digitale vorm) te leren gebruiken, verwerken en beoordelen aan de hand van 
referentiebeeldmateriaal dat in een databank opgeslagen wordt. Dit stelt hen in staat om digitale 
beeldvorming optimaal aan te wenden bij de begeleiding vanaf de instap in het 
topsporttrainingsprogramma.  
Dit project vergt een belangrijke investering in digitale technologie en software, naast een 
intensieve opleiding (4 maanden) en blijvende (‘verankerde’) praktijkgerichte sturing. 
Indien ook de andere topsportfederaties de komende jaren in dit project zouden worden 
opgenomen (trainers, coaches, conditietrainers en (para)medische begeleiders van 
(potentiële) topsporters), dan is een jaarlijks budget van 42.000 euro noodzakelijk. 
  
Wat de andere aspecten van trainingstechnische begeleiding betreft, meerbepaald de 
conditietraining (kracht, snelheid, uithouding, lenigheid, coördinatie, etc.) zal de VSF bij de 
Vlaamse sportfederaties tegen mei 2004 peilen naar hun concrete noden. Op dat ogenblik zal 
worden bekeken welke bijkomende trainingstechnische begeleiding noodzakelijk is in hoofde van 
de afdeling Topsport van het Bloso en het BOIC. 
 

��Mentale begeleiding 
 
Vanaf het moment waarop de doorgedreven topsportgerichte training start tot het einde van de 
topsportloopbaan, worden (potentiële) topsporters en hun trainers/coaches onder prestatiedruk 
geplaatst. Mentale begeleiding maakt dan ook integraal deel uit van de optimale begeleiding van 
leerlingen/topsporters, beloftevolle jongeren en elitesporters. Alle (potentiële) topsporters en hun 
trainers/coaches moeten in functie van de specifieke noden, toegang hebben tot begeleiding door 
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een sportpsycholoog. Vermits duidelijk de tendens bestaat dat kinderen steeds vroeger aan 
topsportgerichte training deelnemen (zie hoger in deze nota : uitbreiding van de topsportscholen 
naar middenschool en basisonderwijs), zal de nood aan het mentale aspect van de 
topsportbegeleiding progressief toenemen.  
 
De coördinatie van de mentale begeleiding van (potentiële) topsporters vanaf de instap in de 
topsportschool (desgevallend ook basisschool) dient in de toekomst een opdracht te zijn van de 
erkende en gesubsidieerde sportmedische keuringscentra (zie volgend punt : medisch-
paramedische begeleiding). 
 
In afwachting van het operationeel zijn van deze vernieuwde medisch/paramedische 
begeleidingscentra voor topsport wordt voorgesteld dat de afdeling Topsport het luik mentale 
begeleiding uitwerkt binnen de topsportscholen, samen met de trainers. Hiertoe wordt een project 
“mentale back-up voor trainers” uitgewerkt door een sportpsycholoog (met een specifiek 
aannemingscontract voor deze opdracht), dat echter niet voorziet in de individuele begeleiding van 
leerlingen/topsporters. Het BOIC zal de nodige stappen ondernemen om de mentale begeleiding 
van de individuele topsporters te optimaliseren. 

 
��Medisch-paramedische begeleiding 

 
De Stuurgroep Topsport is van mening dat de medische en paramedische begeleiding van 
(potentiële) topsporters dient gecoördineerd en uitgevoerd te worden door gespecialiseerde centra 
in Vlaanderen, gelegen in de nabijheid van de topsportscholen en de trainingscentra van de 
topsportfederaties. De Stuurgroep Topsport stelt vast dat de huidige sportmedische keuringscentra 
vooral inzake begeleiding niet beantwoorden aan de verwachtingen van de topsportfederaties. Toch 
zijn de erkende en gesubsidieerde sportmedische keuringscentra nu reeds bevoegd om de 
sportmedische keuring en begeleiding van (potentiële) topsporters uit te voeren. Het team medisch 
verantwoord sporten (MVS) maakt op dit moment deel uit van de afdeling preventieve en sociale 
gezondheidszorg (administratie gezondheidszorg van het departement “welzijn, volksgezondheid 
en cultuur”). In het kader van de administratieve hervormnig van de Vlaamse administratie (Beter 
Bestuurlijk Beleid) is het de bedoeling MVS onder te brengen in het beleidsdomein “cultuur, 
jeugd, sport en media”, meer bepaald als een uitvoerende cel binnen het departement.  
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 bij het decreet inzake medisch 
verantwoorde sportbeoefening van 27 maart 1991 bepaalt dat de bevoegde Vlaamse minister aan 
keuringscentra een jaarlijkse tussenkomst kan verlenen. De jaarlijkse tussenkomst kan bestaan uit 
een forfaitaire toelage van 62.000 euro per jaar voor de compensatie van vaste kosten, een 
bijkomende toelage van 250 euro per dossier voor de gratis sportmedische keuring en begeleiding 
van leerlingen/topsporters, beloftevolle jongeren en elitesporters en een aanvullende toelage voor 
de uitvoering van projecten en/of onderzoek met betrekking tot de medisch verantwoorde 
sportbeoefening. Om erkend te worden moet een keuringscentrum overeenkomsten voorleggen met 
een cardioloog/sportarts, een fysisch geneesheer (of orthopedisch chirurg), een 
sportkinesitherapeut, een voedingsdeskundige/sportdiëtist en een doctor of licentiaat LO met 
specialisatie trainingsleer. Het keuringscentrum moet beschikken over de nodige ruimte en 
apparatuur voor sportmedische begeleiding van topsporters, toelaten dat alle belangrijke aspecten 
in de begeleiding van topsporters in één entiteit kunnen functioneren, beschikken over 
sportinfrastructuur in de nabijheid van het keuringscentrum om veldtesten mogelijk te maken, en  
deel uitmaken van (of een samenwerking hebben met) een universiteit, waarin de universiteit de 
verbintenis aangaat om wetenschappelijke expertise aan te reiken aan het keuringscentrum en haar 
medewerking te verlenen aan de realisatie van een aanbod van bijkomende opleidingen voor 
keuringsartsen en begeleiders. 
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Het aantal betoelaagde keuringscentra bedraagt maximaal één per Vlaamse provincie en maximaal 
één in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.  
De forfaitaire toelage voor 2004 werd toegekend aan volgende centra : Brussel-hoofdstad : 
Brussels laboratorium voor inspanning en topsport VUB, Vlaams-Brabant : Sportmedisch 
adviescentrum Faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie K.U.Leuven, Oost-Vlaanderen : 
centrum voor sportgeneeskunde UZ Gent, West-Vlaanderen : Mensana Sijsele en Antwerpen : 
Athlete's Care.  
Vastgesteld wordt dat er momenteel in de provincie Limburg geen erkend en gesubsidieerd 
sportmedisch keuringscentrum is. De voorkeur van de Stuurgroep Topsport gaat uit naar Hasselt, 
gezien de nabijheid van de topsportschool. 
 
De Stuurgroep Topsport stelt voor om per provincie (+ één in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad) één sportmedische keuringscentrum verder uit te bouwen tot een volwaardig medisch-
paramedisch begeleidingscentrum voor topsport. Prioritaire taken hierin zijn het realiseren van het 
éénvormig sportmedisch dossier (voorwerp van het lopende vervolgproject “opmaak van 
gestandaardiseerde onderzoeksprotocollen” waarvoor een aanvullende toelage werd verleend en 
voorwaarde voor het toekennen van de bijkomende toelage voor de gratis sportmedische keuring), 
het overnemen van de huidige preventiewerking van de afdeling Topsport van het Bloso inzake 
blessurepreventie op basis van SDE, rughygiëne en houdingsperceptie, mentale begeleiding en 
voeding (alle preventiewerking moet op het terrein ingevuld en verankerd worden door 
samenwerking met de topsportfederaties) en het invullen van het curatieve medisch-paramedische 
luik door nabijheid en laagdrempelige toegang voor (potentiële) topsporters tot gespecialiseerde 
medische onderzoekingen/behandelingen en paramedische zorgen (deze laatste kunnen door de 
topsportfederaties zelf ingevuld worden in het trainingscentrum en/of de topsportschool). 
 
De Stuurgroep Topsport stelt voor om het sportmedisch keuringscentrum van het BOIC 
(momenteel niet erkend) te erkennen en te subsidiëren voor de coördinatie en sturing van de 6 
medisch-paramedische begeleidingscentra voor topsport. 
 
In afwachting van het operationeel zijn van deze 6 vernieuwde medisch-paramedische 
begeleidingscentra voor topsport, wordt voorgesteld dat de sportmedische keuringscentra 
inmiddels de sportmedische keuring uitvoeren, volledig zoals voorzien in het opvolgproject MVS. 
In principe is het protocol van de gestandaardiseerde keuring uitgewerkt tegen december 2004 en 
kan vanaf dan ook de bijkomende toelage van 250 euro per dossier uitbetaald worden zodat deze 
keuring voor de leerlingen/topsporters, beloftevolle jongeren en elitesporters gratis wordt. SDE 
(Statisch Dynamische Evaluatie : screening van het menselijk bewegingsstelsel van beenderen, 
spieren en gewrichten) en mentale profielopmaak moeten hierin uitdrukkelijk zijn opgenomen. 
De afdeling Topsport van het Bloso werkt het luik letselpreventie uit binnen de topsportscholen, 
samen met de kinesisten (in mindere mate trainers en artsen) van de topsportfederaties. Hiervoor 
zullen aannemingscontracten worden afgesloten met een expert en een bijkomende kinesist. 
Het BOIC werkt de preventie uit voor de individuele topsporters (beloftevolle jongeren en 
elitesporters) i.s.m. de kinesisten (eventueel de artsen) en trainers van de sportfederaties. 
Inzake letselbehandeling (vnl. bij traumaletsels, ook bij overbelastingsletsels), moeten de 
leerlingen/topsporters en de topsporters via de sportmedische keurings- en begeleidingscentra 
directe toegang hebben tot gespecialiseerde diagnose en –behandeling. De revalidatie gebeurt door 
de kinesist (i.s.m. de trainers) van de topsportschool/sportfederatie (eventueel BOIC). 
 

��Platform van toptrainers 
 
Ten behoeve van de toptrainers van de sportfederaties, de tewerkgestelde toptrainers en 
jeugdtrainers topsport zal een platform worden opgericht. Dit platform dient om (4x per jaar) 
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relevante kennis en expertise over topsport uit te wisselen. Ter voorbereiding van de vergaderingen 
van het platform van het toptrainers zullen regelmatig expertmeetings georganiseerd worden, 
waarin beperkte groepjes trainers en andere experts specifieke onderwerpen behandelen en op 
papier zetten. 
 

��Permanente bijscholing en vorming in managementvaardigheden voor coördinatoren 
topsport en sporttechnische coördinatoren  

 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat een gebrek aan professionalisme één van de 
belangrijkste tekorten is die de atleten hebben ervaren in de begeleiding van hun topsportcarrière 
(p.74). 60% van de sportfederaties geeft aan dat ze onvoldoende begeleid worden op dit vlak.” 
(p.127) 
 
De coördinatoren topsport en de sporttechnische coördinatoren van de topsportfederaties zullen 
steeds meer hun rol moeten spelen in de uitvoering van het topsportbeleid van de 
topsportfederaties. Zij moeten daarom niet alleen experts zijn en up-to-date blijven op 
sporttechnisch vlak, maar zij moeten ook managementvaardigheden beheersen/ontwikkelen, 
waarvoor ze vaak niet zijn opgeleid : coaching van een groep experts-medewerkers, time-
management en agendabeheer, organisatie-management, administratieve en sporttakspecifieke 
informaticatoepassingen, etc. De huidige decretaal verplichte bijscholingen zijn enerzijds 
uitsluitend sporttechnisch georiënteerd en anderzijds ontoereikend om al deze vaardigheden te 
verwerven.  
 
Voor deze doelgroep zullen specifieke praktijkgerichte opleidingen, bijscholingen en workshops 
ingericht worden door het Bloso in samenwerking met de VSF en/of het BOIC. 
Vooreerst zullen de reële noden op managementvlak geïnventariseerd worden. Naast een 
basisopleidingsprogramma management, zullen de coördinatoren topsport en de sporttechnische 
coördinatoren regelmatig specifieke bijscholingen en workshops management kunnen volgen (5 
dagen per jaar), met binnenlandse en  buitenlandse experts.  
Voor deze specifieke bijscholingen is een jaarlijks budget van 85.000 euro noodzakelijk. 
 

��Ter beschikking stellen van gerichte, topsportrelevante wetenschappelijke kennis en 
informatie 

  
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “de doorstroming van wetenschappelijke 
informatie door 80% van de sportfederaties als onvoldoende tot slecht beoordeeld wordt. (p.127) 
Ook een aanzienlijk deel van de trainers vindt dat zij beter moeten geïnformeerd kunnen worden 
over wetenschappelijk onderzoek (p.103). In de trainersopleiding is eveneens meer nood aan 
doorstroming van wetenschappelijke informatie en aan meer toegepast wetenschappelijk 
onderzoek.” (p.91) 
 
Deze problematiek dient door de Stuurgroep Topsport nog verder te worden besproken. 
 
9. Opleiding en bijscholing van trainers in functie van begeleiding van 

elitesporters en beloftevolle jongeren 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “een gebrek aan gediplomeerde trainers een 
van de voornaamste knelpunten is die door de sportfederaties op clubniveau worden ervaren.” 
(p.68) “De samenwerking van de sportfederaties met de VTS wordt door bijna alle sportfederaties 
(22) als goed tot zeer goed bevonden. Drie op vier sportfederaties beoordelen het niveau van de 
trainersopleiding (via VTS) als redelijk tot goed. De federatietrainers zijn echter zelf te weinig 
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betrokken in de trainersopleiding. Bovendien wordt er door de sportfederaties geen continuïteit in 
de trainersopleiding vereist. Slechts vijf sportfederaties leggen een vorm van verplichte bijscholing 
op aan hun trainers. (p.93) Verder blijkt dat de helft van de sportfederaties nooit of onregelmatig 
bijscholingen organiseert. (p.94) Nochtans volgen drie op vier trainers regelmatig bijscholingen in 
hun sporttak. Het beperkte aanbod vormt een probleem. Bovendien zijn de trainers niet zo tevreden 
over het niveau van deze bijscholingen.” (p.95) 
 
“Tot slot stellen twee op drie trainers dat er onvoldoende gekwalificeerde opleidingen zijn voor het 
vak van topcoach. Een echte toptrainersopleiding bestaat niet in Vlaanderen. Er is een duidelijk 
tekort aan opleidingen om sporters op internationaal niveau te begeleiden.” (p.95) 
 
De opleiding en bijscholing van goede trainers is een voorwaarde om op hoog niveau een 
kwalitatieve ondersteuning en begeleiding van elitesporters en beloftevolle jongeren te realiseren. 
De VTS (samenwerkingsverband tussen het Bloso, de sportfederaties en de universiteiten en 
hogescholen LO), dient hierbij een belangrijke rol te spelen door in overleg en samenspraak met de 
topsportfederaties en haar toptrainers een hoogstaand opleidings- en bijscholingsprogramma uit te 
werken en aan te bieden. 
 
De Stuurgroep Topsport stelt voor om voor trainers B, trainers A en niet-gediplomeerde toptrainers 
van de topsportfederaties, alsook voor de trainers van de topsportscholen verplicht te volgen clinics 
(bijscholingen) te organiseren over sportspecifieke en trainingstechnische onderwerpen. Deze 
clinics worden 6 maal per jaar georganiseerd waarbij gerenommeerde trainers uit het buitenland 
kunnen ingeschakeld worden. Daarnaast zal voor trainers van de topsportfederaties de 
mogelijkheid gecreëerd worden om gespecialiseerde clinics in het buitenland te volgen. De 
afdelingen Topsport en Sportkaderopleiding van het Bloso zullen de interessante en sportspecifieke 
clinics in het buitenland detecteren en hierover de nodige informatie ter beschikking stellen van de 
topsportfederaties. 
Voor deze gespecialiseerde clinics dient een extra budget te worden voorzien van 30.000 euro 
per jaar. 
 
Er dient een assimilatie te gebeuren tot VTS trainer A voor de niet-gediplomeerde toptrainers. 
Deze trainers dienen te voldoen aan de (flexibele) voorwaarden bepaald door de denkcel van de 
betrokken sporttak. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om niet-gediplomeerde toptrainers die 
via topsportprestaties van door hen begeleide elitesporters hun expertise en competentie kunnen 
aantonen. 
 
Onderzocht zal worden of na het behalen van het diploma trainer A en na het volgen van 
gespecialiseerde clinics en stages in topclubs of met elitesporters, een bijkomend attest/diploma 
van de VTS kan verleend worden met het label “toptrainer”. 
 
Er dient ook een terugvloei en integratie te gebeuren van de kennis en de ervaring van de 
toptrainers in de trainersopleidingen en de cursussen van de VTS. 
 
De VTS zal prioritair werk maken van het opstellen en implementeren van de ontwikkelingslijn per 
sporttak. De ontwikkelingslijn geeft de verschillende ontwikkelingsfasen weer die dienen 
doorlopen te worden om het niveau van elitesporter te bereiken. Deze ontwikkelingslijn vormt de 
basis van ondermeer het trainingsprogramma in de sportfederatie en de clubs, van de VTS-
opleiding van trainers en van het topsportervolgsysteem i.f.v. talentdetectie. In eerste orde zullen 
de ontwikkelingslijnen uitgewerkt worden van de topsportfederaties met een topsportschool. 
Nadien zullen de andere topsportfederaties aan bod komen. De afdeling Topsport zal nauw 
betrokken worden bij het opstellen en evalueren van deze ontwikkelingslijnen. 
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10.  De Olympische ploegsporten 
 
Uit het onderzoek naar het topsportklimaat blijkt dat “het sinds 1976 geleden is dat een ploegsport 
werd afgevaardigd naar de Olympische Spelen. De kans om in een ploegsport een medaille te 
behalen is veel kleiner dan in een aantal individuele sporttakken. In atletiek bijvoorbeeld, konden 
in Sydney (2000) 132 medailles behaald worden, in zwemmen 97,  in judo 56, in gymnastiek en 
wielrennen 54 en in ploegsporten 6. Een aantal ploegsporten, zoals volleybal, basketbal en 
handbal kampen met het probleem dat het beleid in de professionele clubs geheel onafhankelijk 
verloopt van dat van de sportfederatie. Om aan de internationale top te kunnen meedraaien wordt 
in deze topploegen met veel buitenlanders gespeeld en eigen jeugd komt onvoldoende aan de bak… 
De echt goede Vlaamse spelers zoeken andere oorden op en vertrekken naar landen waar meer te 
verdienen valt.” (p.145) 
 

��Objectieven, fasering en traject voor deelname van een Olympische ploegsport aan 
EK, WK en OS 

  
Voor elke Olympische ploegsport moet het traject dat leidt naar deelname van een nationale ploeg 
(heren en/of dames) aan EK, WK en OS duidelijk in kaart gebracht worden. De reële 
verwachtingen/mogelijkheden inzake het doorlopen van dit traject, moeten de basis zijn voor het 
jaarlijks actieplan topsport voor de Olympische ploegsporten. Een nationale ploeg die op een 
bepaald moment op schema zit in een traject dat kan leiden tot deelname aan en presteren op EK, 
WK of OS, komt in aanmerking voor specifieke topsportondersteuning in het kader van het 
actieplan voorbereiding Vlaamse topsporters op OS 2016. 
 

��Bloso-tewerkstellingsproject Topsport en Bloso-Topsportstudentenproject Hoger 
Onderwijs 

 
Individuele ploegsporters die wensen opgenomen te worden in het Bloso-tewerkstellingsproject 
Topsport of het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs moeten deel uitmaken van een 
“team project”, m.a.w. lid zijn van de nationale ploeg, die op schema zit in een traject dat kan 
leiden tot deelname aan en presteren op EK, WK of OS. Dergelijke nationale ploeg zal veelal 
bestaan uit een aantal beroepsspelers uit de internationale en nationale top, aangevuld met semi-
professionele spelers en beloftevolle jongeren, mogelijks studenten hoger onderwijs. De 
voorbereiding van de nationale ploeg op kwalificatie en deelname aan EK, WK en/of OS, kan 
geoptimaliseerd worden door de semi-professionele spelers en beloftevolle jongeren de kans te 
bieden om zich volledig/voltijds toe te leggen op hun sport, zowel binnen hun club als in het 
voorbereidings- en wedstrijdprogramma van de nationale ploeg. Het Bloso-tewerkstellingsproject 
Topsport en het Bloso-Topsportstudentenproject Hoger Onderwijs maken het mogelijk om een 
semi-professionele ploegsporter of een topsporter/student voor een bepaalde periode voltijds 
professioneel te laten trainen en spelen met zijn club en de nationale ploeg. Dit veronderstelt 
evenwel in hoofde van de individuele ploegsporter enerzijds een resultaatsverbintenis voor de 
nationale ploeg (op schema blijven in het traject) en anderzijds voor de individuele ploegsporter 
het op schema blijven in de ontwikkeling tot topsporter en het geselecteerd zijn/blijven voor de 
nationale ploeg. 
 

��Tewerkstellingsproject jeugdtrainers topsport  
 
De topsportfederaties van de ploegsporten met een topsportschool (basketbal, handbal, volleybal) 
zijn vragende partij voor een uitbreiding van hun topsportwerking (talentdetectie) naar de leeftijd 
van de middenschool (in de bestaande topsportscholen), met een regionale spreiding over de vijf 
Vlaamse provincies. Hiertoe wenst elke ploegsportfederatie (n=3) te beschikken over vijf VTE 
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jeugdtrainers topsport (één per provincie) met als specifieke taken : opleiding en begeleiding van 
getalenteerde jonge spelers op het niveau middenschool, begeleiding van de clubs inzake 
kwaliteitsvolle opleiding en begeleiding van getalenteerde jonge spelers en talentdetectie in 
voorbereiding op de selectie voor de topsportschool. 
Dit betekent dat 15 van de 60 VTE betrekkingen in het tewerkstellingsproject voor 
jeugdtrainers voorbehouden zou worden voor de ploegsporten (zie punt 7 van actieplan). 
 

��Aanpassing competitieformule 
 
Om nationale ploegen de kans te geven om zich optimaal voor te bereiden als team in de meerjaren 
aanloop naar een EK, WK of OS, moet in specifieke periodes de nodige ruimte worden gecreëerd 
in de nationale en internationale wedstrijdkalender van de clubs. Het is aan de Belgische 
koepelfederatie, desgevallend de liga van topclubs en de Vlaamse en Waalse sportfederaties in de 
betrokken sporttak om hierover de nodige akkoorden te sluiten in overleg met de internationale 
federatie. 
 

��Doorstroming van beloftevolle jonge spelers naar de top van de Belgische competitie 
 
Leerlingen/topsporters zijn na de topsportschool (18 jaar) vaak nog niet klaar om aan te sluiten bij 
de nationale en internationale top in hun ploegsport. Toch is het enkel door het volwaardig/voltijds 
trainingsprogramma en de professionele omkadering van de topclubs dat deze jongeren verder 
kunnen ontwikkelen tot topsporter. De ploegsportfederaties (desgevallend de liga’s van topclubs) 
moeten de nodige maatregelen nemen (aanpassen reglementen en statuten) om deze jongeren alle 
kansen te geven om aan te sluiten bij de top. Deze maatregelen moeten deel uitmaken van het 
beleidsplan/jaarlijks actieplan topsport van de ploegsportfederaties. 
 
11.  Voorbereiding Vlaamse topsporters met een handicap op de Paralympics 
 
Sinds 1988 worden de Paralympische Spelen op dezelfde plaats georganiseerd als de Olympische 
Spelen. De overeenkomst tussen het IOC (International Olympic Committee) en het IPC 
(International Paralympics Committee) bepaalt dat het gastland zowel de Olympische als de 
Paralympische Spelen moet organiseren.  Ook in 2016 zullen de Paralympische Spelen twee weken 
na afloop van de Olympische Spelen van start dienen te gaan.  
 
Het behalen van een medaille op de Paralympische Spelen is het absolute doel voor de topsporter 
met een handicap.  Het aantal deelnemers en de deelnemende landen aan de Paralympische Spelen  
is de voorbije 20 jaar fors gestegen, nml. New York (1984) : 2900 deelnemers en 45 landen, 
Sydney (2000) : 3843 deelnemers en 123 landen. Op de Paralympische Spelen in Athene (2004) 
worden 4000 deelnemers verwacht uit 130 landen. Deze mondialisering heeft ertoe geleid dat het 
prestatieniveau sterk is gestegen. Zo behaalde België in 1984 (New York) 56 medailles, in 1996 
(Atlanta) 25 medailles en in 2000 (Sydney) 9 medailles. Zoals bij de valide topsporters heeft ook 
bij de topsporters met een handicap de professionalisering zich doorgezet. M.a.w. om (meer) 
medailles te behalen op de Paralympische Spelen is een professionele begeleiding en omkadering 
alsook een verhoogde financiële ondersteuning van topsporters met een handicap noodzakelijk. 
 
In 2003 beschikte de Vlaamse Liga Gehandicaptensport over 130.000 euro (50 % van het Bloso en 
50 % van het BOIC) voor de voorbereiding (stages, regionale en nationale trainingen, persoonlijke 
trainingen) en de deelname aan internationale wedstrijden van 43 paralympische elitesporters.  
Deze elitesporters beoefenen 10 verschillende paralympische zomersporten nl. atletiek, boccia, 
wielrennen, paardrijden (dressuur), goalbal, rugby, schieten (luchtpistool en –karabijn), zwemmen, 
tafeltennis en tennis, en 1 paralympische wintersport nl. alpijns skiën.  Dit bedrag is ontoereikend 
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voor een optimale ondersteuning en professionele omkadering van de Vlaamse topsporters met een 
handicap.    
 
De decretale topsportsubsidies voor de VLG bedragen momenteel 62.000 euro. Voorgesteld 
wordt om het maximum subsidiebedrag voor voorbereiding en deelname aan internationale 
wedstrijden te verhogen tot 125.000 euro (zie punt 2 van actieplan). Vermits de VLG de enige 
Vlaamse gehandicaptensportfederatie is die opgenomen is in het Vlaamse topsportbeleid, 
lijkt het wenselijk en noodzakelijk dat de VLG, zoals de topsportfederaties met een 
topsportschool, ook aanspraak zou kunnen maken op een gesubsidieerde coördinator 
topsport. 
 

��Talentdetectie 
 
Het is de bedoeling (zoals voor de valide topsporters) ook de beloftevolle sporters met een 
handicap tijdig te identificeren en op te sporen in de verschillende revalidatiecentra, in de 
sportclubs aangesloten bij een gehandicaptensportfederatie, bij de andere sportfederaties en in het 
buitengewoon en regulier onderwijs. 
Dit kan via een specifiek talentdetectiesysteem voor de gehandicaptensport, waaruit zowel de 
sporttakoverschrijdende als de sporttakspecifieke vaardigheden moeten blijken.  
Voor het ontwikkelen van dit specifiek talentdetectiesysteem voor de gehandicaptensport is 
een extra budget noodzakelijk van 50.000 euro (eenmalig). 
 
Voor het toepassen van het specifiek talentdetectiesysteem voor de gehandicaptensport in 
revalidatiecentra, in scholen voor buitengewoon onderwijs, bij GON-leerlingen (geïntegreerd 
onderwijs) in het regulier onderwijs en in de sportclubs, is voor de periode 2006-2008 een 
jaarlijks budget noodzakelijk van 50.000 euro.  
 

��Ondersteuning beloftevolle sporters met een handicap 
 
Op dit moment kunnen beloftevolle sporters met een handicap niet rekenen op een 
tegemoetkoming van het Bloso of het BOIC.  De Vlaamse Liga Gehandicaptensport ondersteunt 
hen met eigen middelen voor de voorbereiding en voor de deelname aan één internationale 
wedstrijd.  Nochtans is internationale ervaring belangrijk, enerzijds om het prestatieniveau te 
verhogen en anderzijds om punten op de internationale ranglijst te behalen.    
Op dit moment is er een groep van 23 beloftevolle sporters met een handicap (-22 jaar) in acht 
verschillende paralympische sporttakken (atletiek, basketbal, boccia, wielrennen, skiën, zwemmen, 
tafeltennis en tennis).  
Het is de bedoeling met de beloftevolle sporters met een handicap een “Paralympic Youth Team” 
te vormen, waarvoor jaarlijks een multidisciplinaire stage zou worden georganiseerd, alsook deze 
beloftevolle sporters met een handicap te laten deelnemen aan regionale selectietrainingen en 
stages voor de elitesporters met een handicap, alsook aan meerdere internationale wedstrijden.   
 
Het opnemen van jonge talenten met een handicap in een bestaande topsportschool (ASO of TSO) 
is op dit moment niet voorzien.  Er dienen evenwel progressief stappen te worden gezet om in de 
toekomst leerlingen met een handicap in een bepaalde topsportschool te integreren.  Voor atletiek 
(niet rolstoelgebonden sporters), tennis (rolstoelsporters) en zwemmen (niet rolstoelgebonden 
sporters) lijkt dit op middellange termijn haalbaar.    
 
Een bijkomend specifiek budget dient te worden voorzien voor de voorbereiding en deelname 
van de beloftevolle sporters met een handicap aan internationale wedstrijden, de organisatie 
van een multidisciplinaire stage voor het Paralympic Youth Team en de bijscholing van het 
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trainerscorps van de bestaande topsportscholen (105.000 euro in 2005, 140.000 euro in 2006, 
210.000 euro in 2007 en 330.000 euro in 2008). 
 

��Ondersteuning elitesporters met een handicap 
 
Op dit moment is de voorbereiding van de 43 paralympische elitesporters met een handicap 
(erkend door de Vlaamse Liga Gehandicaptensport, het Bloso, het Belgian Paralympic Committee 
en het BOIC) noodgedwongen beperkt tot enkele regionale trainingen, een dagstage en de 
deelname aan één tot drie internationale wedstrijden. Per paralympiade wordt er één 
multidisciplinaire stage georganiseerd.    
De elitesporter met een handicap moet zich op een professionele manier kunnen voorbereiden en 
aan het noodzakelijk aantal internationale wedstrijden kunnen deelnemen.  De sportfederatie moet 
instaan voor de regelmatige organisatie van regionale trainingen en dagstages per sporttak en voor 
de jaarlijkse organisatie van een multidisciplinaire stage.    
 
Twee paralympische elitesporters (atletiek) zijn momenteel opgenomen in het Bloso-
tewerkstellingsproject Topsport. Elitesporters met een handicap doen minder vaak dan valide 
topsporters een aanvraag voor een Bloso-tewerkstellingsstatuut Topsport. Dit heeft te maken met 
het feit dat zij een vast inkomen (uitkering, verzekering) hebben. Slechts 7 op 43 elitesporters met 
een handicap werken (9 op 43 studeren nog).  Bijgevolg hebben ze ook zonder dit statuut de tijd 
om veel te trainen en op een professionele manier met hun sport bezig te zijn. 
 
De optimalisering van de voorbereiding en deelname van elitesporters met een handicap aan 
internationale wedstrijden en multidisciplinaire stages kan worden gerealiseerd via de 
voorgestelde verhoging van de decretale subsidies voor de Vlaamse Liga Gehandicaptensport 
(zie punt 2 van actieplan). 
  

��Trainingstechnische begeleiding : toptrainers gehandicaptensport in de pool van 
toptrainers (zie punt 6 van actieplan) 

  
Om de gehandicapte topsporters optimaal te begeleiden, zowel bij de voorbereiding als bij de 
deelname aan internationale wedstrijden, moeten de beste trainers ingezet worden. Enerzijds is er 
momenteel onvoldoende ervaringsgerichte competentie en topsportexpertise aanwezig. Anderzijds 
kan deze, waar wel aanwezig, vaak onvoldoende ten dienste van de gehandicapte topsporter 
worden ingezet wegens budgetbeperkingen of het ontbreken van een aantrekkelijk statuut. Om de 
gehandicapte topsporters optimaal te begeleiden is er nood aan 7 plaatsen (VTE) voor toptrainers 
gehandicaptensport in de pool van toptrainers. Hiermee kan de inzet gerealiseerd worden van 7 
halftijdse huidige toptrainers gehandicaptensport, 5 halftijdse toptrainers uit de validensport (mits 
specifieke bijscholing) en 2 halftijdse buitenlandse toptrainers.   
 

��Materiaaltechnische ondersteuning : aangepast sportmateriaal 
 
De topsporter met een handicap komt aan het begin van zijn/haar carrière in aanmerking voor 
individueel aangepast sportmateriaal (sportrolstoel, prothese, bocciagoten, fietsen, etc.)  Voor de 
ingebruikname wordt een contract met de Vlaamse Liga Gehandicaptensport afgesloten.  Dit laat 
de topsporter toe zich optimaal voor te bereiden en te presteren.  Het materiaal is elke 2 tot 4 jaar 
aan vervanging toe, in functie van slijtage of van de groei van de jonge beloftevolle sporters met 
een handicap.  Het sportmateriaal blijft eigendom van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport en 
komt terug nadat de gehandicapte topsporter zijn topsportloopbaan beëindigt of het elitestatuut 
verliest.  
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Voor goalbal vindt men geen lijnen in sporthallen. Daarom wordt een te verplaatsen terrein 
ontworpen.  Voor atletiek is een verankeringsysteem voor de werpnummers nodig.   
 
Het noodzakelijke budget voor aangepast sportmateriaal wordt geraamd op 45.000 euro per 
jaar (9 sportrolstoelen voor basketbal, 8 sportrolstoelen voor rugby, 3 sportrolstoelen voor 
tennis, 1 driewieler en 1 handcycle).  
 

��Medisch-paramedische begeleiding van topsporters met een handicap 
 
Het Bureau Topsport van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport is momenteel samengesteld uit een 
arts, een sportspecifiek expert, een inspanningsfysioloog, een voedingsdeskundige en een 
sportpsycholoog.  De arts leidt ook een Medisch-Technisch Steungebied waar enkele artsen en 
zogenaamde “classifiers” de items rond classificaties, doping en medische aspecten behandelen.
  
Het Bureau Topsport is grotendeels werkzaam op vrijwillige basis en kan niet regelmatig genoeg 
interveniëren.  Voor een optimale begeleiding zou elke topsporter met een handicap (elitesporter en 
beloftevolle sporter) twee keer per jaar door elk van de vijf bovengenoemde experts moeten 
gescreend worden.  Enkel voor de mentale begeleiding kan de sportfederatie sinds twee jaar een 
beroep doen op financiële ondersteuning.  
De paramedische begeleiding van de topsporters met een handicap wordt momenteel grotendeels 
op vrijwillige basis ingevuld door kinesisten. Om dit optimaal in te vullen dienen twee halftijdse 
kinesisten te worden ingezet.  
De Vlaamse Liga Gehandicaptensport ontwikkelt momenteel een interactief internetprogramma 
waar elke betrokkene info kan vinden of advies kan geven. De topsporter vindt er zijn persoonlijke 
gegevens en planning, de trainer kan het trainingsschema van zijn topsporter invoegen, de expert 
rapporteert aan de topsporter, de Vlaamse Liga Gehandicaptensport houdt de uitslagen en het 
palmares van de topsporter bij, etc. Het internetprogramma dient permanent geactualiseerd te 
worden.  
Om de medisch-paramedische begeleiding van topsporters met een handicap te realiseren is 
een budget nodig van 84.000 euro per jaar. 
 
 


