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Advies Vlaamse Sportraad 

 2 maart 2018 

Advies bij de projectoproep ‘Stimuleren van de naschoolse 

sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad Secundair 

Onderwijs’ 

De Vlaamse Sportraad werd om advies gevraagd over de projectoproep ‘Stimuleren van de 
naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad Secundair Onderwijs’. 
De Vlaamse Sportraad behandelde de adviesvraag op de vergadering van 22 februari 2018 waarbij 
Steven De Meyer (kabinet van minister Muyters) en Jo Haentjens (Sport Vlaanderen) een toelichting 
gaven. Het advies werd definitief goedgekeurd op 2 maart 2018. 
 
Situering 
In uitvoering van de beleidsintentie van de beleidsbrief Sport 2017-2018, zal Sport Vlaanderen de 
komende jaren het accent leggen op de naschoolse sportbeoefening. De lancering van een algemene 
projectoproep voor de specifieke doelgroep van 1ste en 2de graad secundair onderwijs maakt deel uit 
van deze ambitie. 
 

Advies 

De Vlaamse Sportraad geeft positief advies over de projectoproep. De projectoproep bevat enkele 
verfrissende elementen die de naschoolse sport in het secundair onderwijs hopelijk een nieuwe 
boost kunnen geven. De inspraak van studenten bij de uitwerking van het aanbod, het structurele 
karakter van het aanbod en de inbedding in een lokaal lerend netwerk worden door de Vlaamse 
Sportraad als sterke elementen benoemd. Ook het gelopen traject in samenwerking met ISB ter 
voorbereiding van de projectoproep is een positieve evolutie en wordt erg gewaardeerd.  

De Vlaamse Sportraad geeft nog enkele inhoudelijke opmerkingen en vraagt verder de nodige 
aandacht voor enkele technische pijnpunten. 

 

INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 

Geïntegreerde aanpak 

De Vlaamse Sportraad is tevreden dat er op langere termijn gestreefd wordt naar een geïntegreerde 
aanpak van de naschoolse sportbeoefening doorheen de volledige schoolloopbaan. In de 
voorliggende projectoproep wordt gefocust op de 1ste en 2de graad secundair onderwijs. Studies 
tonen aan dat 10 tot 14 jaar een kantelleeftijd is inzake sportbeoefening. Hoe vroeger je start op die 
leeftijdscategorie met een sport hoe groter de kans op beoefening de rest van het leven. Een 
combinatie of aansluitend model met het lager onderwijs is volgens de raad zeker een element voor 
een volgende stap naar een masterplan schoolsport. 
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Focus op output 
 
De projectoproep bevat verfrissende elementen. Het loslaten van loonbarema’s bij subsidiëring laat 
toe om lonen te subsidiëren volgens prestaties, zonder loonplafond. Het lerend netwerk krijgt zo 
meer vrijheid bij de aanstelling van lesgevers. De Vlaamse Sportraad staat achter deze keuze, maar 
stelt tegelijk vast dat in andere vormen van subsidiëring strikt wordt vastgehouden aan diploma-
vereisten, bezoldigingstabellen, het principe om niet via vrijwilligersvergoeding te vergoeden, … De 
Vlaamse sportraad dringt aan op een eenduidige visie vanuit het beleid.  

Ook de focus op output wordt zeer positief onthaald door de Vlaamse Sportraad. Anderzijds stelt de 
raad vast dat die keuze niet volledig doorgetrokken wordt. Zo komen bepaalde kosten niet in 
aanmerking voor subsidiëring (personeelsmiddelen, materiaalkosten, …). De Vlaamse Sportraad is 
voorstander om de subsidiëring op output volledig door te trekken en dus geen controle uit te 
voeren op de soort uitgaven. 

 

Monitoring 
 
De projectoproep wil de schoolsportparticipatie verhogen, in het bijzonder van de leerlingen die niet 
aangesloten zijn bij de sportclub. Om na te gaan of de nieuwe aanpak deze moeilijk bereikbare 
doelgroep bereikt, stelt de Vlaamse Sportraad voor om de participatie (o.a. specifiek van voordien 
niet sportende jongeren) te monitoren. Bijkomend is het interessant om ook de doorstroom naar 
sportclubs in kaart te brengen. De Vlaamse Sportraad vindt het een cruciaal element dat sportclubs 
in het netwerk kunnen leren uit deze behoeftenbevragingen, methodieken en resultaten en vraagt 
hier bijzondere aandacht voor. De Vlaamse Sportraad ziet mogelijkheden in een verdere 
optimalisering en uitbouw van de bestaande Sport na School App. 
 
 
Flexibele inzet van personeel  
 
Coördinatiekosten kunnen worden ingebracht ter verantwoording van de subsidie. Deze 
coördinerende rol kan echter enkel worden toegewezen aan een bestaand personeelslid dat niet 
voltijds is tewerkgesteld. De Vlaamse Sportraad vindt dit een gemiste kans. Bekwaam (voltijds) 
personeel binnen het bestaande personeelsbestand kan op die manier niet worden ingezet. In het 
kader van de grote lokale autonomie die dit project nastreeft, is het volgens de Vlaamse Sportraad 
logischer om deze voorwaarde te schrappen. De indieners moeten voldoende vrijheid hebben bij de 
aanstelling van bekwaam personeel. De resultaatsverbintenissen (5% en 15% bereik) zijn het 
uiteindelijke doel, ongeacht de gekozen personeelsinzet.  
 
 
TECHNISCHE OPMERKINGEN 

- Hoewel de projectoproep negatief verwijst naar klassieke sporten als voetbal, basket, enz.. 

die vooral jongens aan zouden trekken, blijft de tekst verderop steken in de patronen van de 

klassieke naschoolse sport. De geest van de projectoproep streeft naar een niet zuiver 

traditionele invulling van het sportaanbod, dit moet duidelijk zijn in de tekst. 

- De timing is zeer krap; na de lancering van de oproep in maart, krijgen indieners tot 15 mei 
om hun dossier in te dienen. De naschoolse sport dient vervolgens te starten in september 
2018. De cruciale vereiste dat leerlingen inspraak krijgen in het aanbod, lijkt praktisch 
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moeilijk realiseerbaar. Ook het tijdig vinden van beschikbare lesgevers voor de gekozen 
(vermoedelijk zeer specifieke) activiteiten is een moeilijke taak. De Vlaamse Sportraad vraagt 
om pragmatisch om te gaan met deze vereisten: laat indieners klein opstarten om doorheen 
het schooljaar verder te groeien. 

- Het sport- en beweegaanbod moet meteen na de schooluren plaatsvinden (en tot uiterlijk 
18u). Het is niet duidelijk of woensdagnamiddag ook onder deze regeling valt. Bovendien is 
een goede afstemming met SVS via het lerend netwerk nodig, want ook zij voorzien een 
aanbod onmiddellijk na de schooluren. 

-  Tot slot pleit de sportraad voor de nodige uniformiteit doorheen de tekst. Voor wat betreft 
het benoemen van de overheden, wordt de voorkeur gegeven aan: ‘de betrokken 
gemeente(n), de sportregio of de Vlaamse Gemeenschapscommissie’.  
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Christophe Cools, voorzitter 
Sophie Cools, ondervoorzitter  
Liesbeth Lemiere, secretaris  


